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Sammanfattning 
	
Fåmansföretagsreglerna har sedan införandet 1991 varit föremål för omfattande 
ändringar. Regelverket har genomgått 23 ändringar vilket antyder att området är 
svåröverskådligt. Det ursprungliga syftet med regelverket var att motverka 
inkomstomvandling hos fåmansföretagen. Man ville således försäkra sig om 
förvärvsinkomster inte togs ut i form av lägre beskattad kapital inkomst. På senare år 
har dock syftet med regelverket ändrats. Reglerna har blivit förmånligare för 
fåmansföretagen med anledning att stimulera företagande och tillväxt. Lagstiftaren 
har uttryckt att genom förmånligare regler kan nystartade företag ges en chans att 
etablera sig på marknaden. I och med denna reglering var målet att samtidigt skapa 
fler jobb. 

Reglerna benämns vanligen 3:12-reglerna och reglerar hur inkomster ska delas upp 
mellan inkomstslaget tjänst och kapital. Från och med ändringarna 2006 reformerades 
bestämmelsen om lönebaserat utrymme för aktieutdelning. Delägarna i 
fåmansföretagen kunde med regeln räkna ut sitt utdelningsutrymme utifrån 
löneunderlaget i fåmansföretaget. På senare år har reglerna ändrats och blivit än mer 
gynnsamma. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om ändringarna i 3:12-reglerna, vilka kom 
till för att stimulera företagsklimatet, används i linje med dess syfte. Har reglerna 
stimulerat marknaden och skapat fler jobb eller finns det utrymme för otillbörliga 
förfaranden inom regelverket. Vi kommer presentera gällande rätt på området för att 
sedan göra en problemorienterad framställning av utdelningsbeskattningen gällande 
fåmansföretag. Vid analysen kommer räkneexempel användas som stöd för våra 
argument. I slutsatsen kommer analysmaterialet värderas och problemfrågorna 
besvaras. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 
Fåmansföretagsreglerna har varit föremål för flitig diskussion ända sedan de trädde i 
kraft år 1991. Bestämmelserna benämns vanligen som 3:12-reglerna vilket har sin 
grund i ursprungslagstiftningen 3 § 12 mom. lag om statlig inkomstskatt (1947:576) 
(SIL). Reglernas utgångspunkt var att förhindra otillbörlig inkomstomvandling till 
följd av den dåvarande beskattningssituationen inom fåmansföretag. Företagsformen 
hade gett upphov till otillbörliga skatteundandraganden.1 Det tänkta utfallet är således 
att jämförbara arbetsinkomster och kapitalvinster mellan löntagare/aktieägare och 
fåmansföretagsägare ska träffas av samma skattemässiga belastning. Eftersom det 
finns problematik kring att särskilja vad som är faktisk arbetsinkomst och kapitalvinst 
hos en person som arbetar samt kontrollerar ett fåmansföretag, sker denna distinktion 
på schablonmässigt sätt.2 

Reglerna har länge brottats med komplexitet och tolkningssvårigheter.3 Detta har 
medfört mindre förutsägbarhet på området samt belastat företagen med större börda 
för att försäkra sig om en korrekt tillämpning av reglerna. 

Det svenska skattesystemet är dualistiskt, vilket innebär att tjänste- och 
kapitalinkomster beskattas olika. Inkomst av tjänst beskattas progressivt enligt 65 
kap. 3 § Inkomstskattelagen (1999:1229) (IL). 3:12-reglerna möjliggör en kvotering 
av förvärvsinkomst till inkomstslaget kapital som beskattas proportionellt enligt 65 
kap. 7 § IL.  

Reglerna har genomgått flertal ändringar genom åren, mycket till följd av 
regeringsskiften men också till stor del av företagens skatteplanering. De ursprungliga 
reglerna har sedermera varit föremål för så pass många ändringar och 
omstruktureringar att ett redan komplicerat regelverk upplevs än mer komplext och 
segregerat.4 

1.2 Problemformulering 
 
3:12-reglerna verkar som ett skydd för att motverka skatteflykt, där regeringen vill 
försäkra sig om att arbetsinkomst inte tas ut som kapitalvinst till oskäliga belopp. På 
senare år har reglerna ändrats och blivit mer generösa.5 Syftet med detta har uttryckts 

																																																								
1 Prop. 1975/76:79, s. 38.  
2 Rydin, Beskattning av ägare till fåmansföretag, s. 57. 
3 SOU 1998:1. s. 317. 
4 Tiveús, Tretolv skatt på kvalificerade andelar, s. 15. 
5 Lodin, SN 2005, s. 428, 433. 
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vara att underlätta för företagarna och stimulera företagandet. Genom generösare 
regler skapas fler jobb och tillväxten ökar.6 

Företagen kan omvandla förvärvsinkomster till kapitalvinster med hjälp av 
förenklingsregeln och huvudregeln. Förenklingsregeln som återfinns i 57 kap. 11 § p. 
1 IL räknas fram med hjälp av en schablon. Metod två räknas fram enligt huvudregeln 
i p. 2. Regeln benämns som det lönebaserade utrymmet. Båda reglerna bygger på 
desto fler anställda företagen har desto mindre risk för inkomstomvandling föreligger. 
Nyare regler har gjort omvandlingen svårare när företagen växer.7  

En intressant avvägning blir således om fåmansföretagen vill växa utöver de 
materiella bestämmelserna i 57 kap IL. Blir avgränsningen fåmansföretag en 
möjlighet för att växa eller en trygghetszon inom vilka företagen kan utvinna maximal 
vinst? Motverkas det underliggande syftet att öka företagande och tillväxt genom ett 
alltför subventionerat skattetryck?8  

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om lagändringarna från 2014 gällande 
fåmansföretagens utdelningsbeskattning, gett upphov till otillbörliga skattemässiga 
fördelar för delägare. För att uppnå syftet har följande frågor utarbetats: 
 

1. Blir utdelningsbeskattningen för delägare i fåmansföretag neutral i 
förhållande till utdelningsbeskattning i aktiebolag som inte räknas som 
fåmansföretag?  

 
2. Är beskattningen för delägare i fåmansföretag neutral i förhållande till 

beskattningen av dess anställda?  
 

3. Har lagändringarna från 2014, rörande utdelningsbeskattning i 
fåmansföretag, gett upphov till större inkomstomvandlingar? 

1.4 Avgränsningar 
 
Vid beräkningen av årets gränsbelopp kommer avgränsningar att ske. 
Förenklingsregeln används genom att enbart analysera hur andelsägarna i 
fåmansföretagen påverkas vid en begränsad kapitalvinst. Fåmansföretagen kommer 
endast bestå av andelsägare med inga anställda. Alla delägarna i framställning är 
verksamma i betydande omfattning. 

Av utrymmesskäl kommer ytterligare avgränsningar göras vid tillämpningen av 
årets gränsbelopp. Avgränsningen kommer att hänföras till beräkning av 
omkostnadsbeloppet enligt huvudregeln. Vi kommer använda oss av schabloniserade 

																																																								
6 Hedlund, SN 2009, s. 23. 
7 Tiveús, Tretolv skatt på kvalificerade andelar, s. 92 f. 
8 Larsson, Sävenstrand, SN 2013, s. 562. 
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omkostnadsbelopp för att illustrera hur dessa tilläggs vid beräkningen av årets 
gränsbelopp. Beloppen presenteras senare i tabell 2, avsnitt 5.3.1 En genomgående 
analys av omkostnadsbeloppet kommer därmed inte göras.  

För att exemplifiera hur utdelningsbeskattning sker vid tillämpningen av 
gränsbeloppet och årets gränsbelopp använder vi oss av fiktiva fåmansföretag med 
tillhörande uträkningar. För att kunna genomföra de uttag som sker i form av 
utdelningar och löneuttag förutsätts fåmansföretagen ha vinstmedel tillgängliga. Vi 
kommer att avgränsa oss till att andelsägarna i fåmansföretagen inte har någon 
sidoinkomst eftersom detta skulle påverka deras beskattning. 

1.5 Metod 

1.5.1 Rättsdogmatisk metod 
 
När beskattningsreglerna gällande fåmansföretag beaktas kommer vi använda oss av 
den rättsdogmatiska metoden. Metoden uttrycker vägen till lösningen på ett angivet 
problem genom applicerandet av en rättsregel. Svaren på problemen återfinns i redan 
accepterade rättskällor vilka utgår från en fastställd hierarki.9 Denna hierarki benämns 
rättskälleläran och rangordnas enligt lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin. 

Aleksander Peczenik anser att rättsdogmatiken beskriver rättsregler på olika 
områden och används för att systematisera och tolka gällande rätt.10 Peczenik talar om 
rättskällor som ska, bör och får följas av auktoritetsskäl. Denna rättskällenorm bidrar 
till bestämmandet av rättskällornas ställning i den juridiska argumentationen. 
Rättskällorna som skall beaktas är lagar, föreskrifter och fasta sedvanerättsliga 
regler. 11  Kravet är bindande och därmed nödvändig för den juridiska 
argumentationen.12 De rättskällor som bör följas i den juridiska argumentationen är 
prejudikat, förarbeten och sedvänja. Slutligen är de rättskällor som får följas doktrin, 
upphävda lagar, myndighetsbeslut m.fl.13 Syftet med att ha denna tredelning av 
rättskällor bidrar, enligt Peczenik, till att underlätta förståelsen av den juridiska 
argumentationen.14 

Claes Sandgren menar att problematiken som ofta framförts i samband med den 
rättsdogmatiska metoden är att den framstår som kritiklös. Förhållningen sker 
gentemot en redan fastställd sanning. Metoden utgår således från en klarlagd 
tankegång i likhet med en auktoritet. Tydliga utgångspunkter finns och när önskat 
resultat inte nås går man ett steg ner i hierarkin för att söka svar.15 Denna kritik utgår 
oftast från en filosofisk ståndpunkt där teorianknytningar blandas in i rättsordningen. 

																																																								
9 Korling, Zamboni, Juridisk metodlära, s. 21. 
10 Pezcenik, SvJT 2005, s. 249. 
11 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 214.  
12 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 218. 
13 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 215 f. 
14 Peczenik, Vad är rätt? Om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 222. 
15 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 117. 
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Teorierna har ofta fäste i moraliska bedömningar, i dessa fall kan gällande rätt ur 
vissa synvinklar anses omoralisk och anknyta till en suveränitet.  

Flertalet av rättsvetenskapliga publikationer följer den rättsdogmatiska metoden 
vilket tyder på att den allmänt erkänd. Sandgren menar att kärnan i den 
rättsdogmatiska metoden förgrenar sig i flertalet utgångspunkter:  

- Metodologisk framställning och materialval utgår ifrån att de fastställda 
rättskällorna används i linje med rättskälleläran.  

- Syftet att utifrån tydliga ramar fastställa gällande rätt. Gällande rätt beskriver 
ofta metoden ur en kraftigt förenklad terminologi. 

- Funktionen, utifrån dessa fastslagna regler och ramar inom vilka vi finner 
hierarkin beskriver vad som anses som relevant juridisk argumentation. 
Rättskälleläran och rättsdogmatiken bidrar således till att en framställning 
inom dess ramar anses vederhäftig.16     

I förevarande fall genomsyras skatterätten av legalitetsprincipen, något som ger 
den rättsdogmatiska metoden legitimitet. Detta återkopplar också till den 
grundläggande rättsdogmatiska utgångspunkten, vad gällande rätt är. Medan detta är 
kärnan i metoden är det samtidigt den mest omdiskuterade punkten.17 Gällande rätt 
utläses således genom att följa uppsatta regler som är godtagbara i juridiska 
sammanhang. Metodens fördel är stark juristidentitet med stor förutsebarhet och 
systematik.18 

Vid framförandet av den deskriptiva delen kommer vi använda oss den 
rättsdogmatiska metoden. Vid tillämpningen av metoden finner vi inspiration i 
Peczeniks metodologi. Trots den kritik som metoden fått, beaktar metoden de viktiga 
rättskällor som behövs för att underlätta förståelsen samt systematisera och tolka 
gällande rätt kring utdelningsbeskattningen av fåmansföretag. 

Uppsatsens analysdel och slutsats kommer förhålla sig till den rättsdogmatiska 
metoden. Men likt Mats Tjernberg, kommer kapitlen ha för avsikt att vara 
problemorienterad och inte renodlat regelorienterad. Detta eftersom 
fåmansföretagsbeskattningen vid flertalet tillfällen blivit föremål för 
rättsvetenskapliga forskningsinsatser.19 Vid framförandet av den problemorienterade 
framställningen har vi främst använt oss av lagtext som stöd för våra resonemang och 
i den mån det ansetts behövligt tagit stöd i förarbeten, praxis och doktrin. Vi kommer 
använda oss av uträkningar från fiktiva fåmansföretag för att beskriva hur delägare till 
fåmansföretag blir beskattade för utdelningar enligt 3:12-reglerna.  

 
	

																																																								
16 Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 118. 
17 Olsen, SvJT 2004, s. 116. 
18 Olsen, SvJT 2004, s. 111. 
19 Tjernberg, Fåmansaktiebolag- en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän 
reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl., s. 24.  
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1.6 Disposition 
 
Kapitel ett kommer ligga till grund för uppsatsens utgångspunkt. Kapitlet ger en 
inblick i hur undersökningen kommer gå tillväga genom en framställning av områdets 
problembakgrund, syfte, metod och avgränsningar. 

I andra kapitlet kommer uppsatsen att behandla två grundläggande principer inom 
skatterätten. Legalitetsprincipen är den första principen vilket ämnar ge läsaren en 
förståelse för vikten av att skatt endast får belastas förenligt med lag. Den andra 
principen vilken behandlas är neutralitetsprincipen. Principen beskrivs för att ge 
läsaren en inblick om principens innebörd, om den är lagreglerad samt hur den 
använts vid införandet av fåmansföretagens särreglering.  

Vidare i tredje kapitlet kommer uppsatsen att behandla fåmansföretagens historik. 
Detta för att belysa den ständiga problematiken som uppkommit kring dess rättsregler 
samt ge en inblick i hur förändringen skett över tid.  

Uppsatsens fjärde kapitel kommer att behandla en deskriptiv del med allmänna 
bestämmelser om fåmansföretag. Vi kommer redogöra för vilka rekvisit som ska vara 
uppfyllda för att få klassas som ett fåmansföretag, vad en kvalificerad andel är samt 
hur utdelningen beskattas.  

Efterföljande kapitel fem kommer analysen att framföras. Ur de allmänna 
bestämmelserna som redogjorts i föregående kapitel kommer specifika regler kring 
utdelningsbeskattningen att presenteras. Fiktiva bolag och uträkningar kommer ligga 
till grund för analysen. Detta ämnar ge läsaren en förståelse för hur utdelning 
beskattas beroende av företagets storlek, hur många delägare företaget har och om 
företaget har anställda.  

Mot bakgrund av analysen kommer uppsatsens sjätte kapitel att besvara de 
problemfrågor som framförts i uppsatsens syfte.  
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2. Rättssäkerhet 
 
I detta kapitel kommer legalitetsprincipen och neutralitetsprincipen behandlas. 
Legalitetsprincipen är en viktig princip inom skatterätten eftersom 
samhällsmedlemmarna endast får belastas med skatt om det uttryckligen finns stöd i 
lag. Principen ger upphov till förutsebarhet för att samhällsmedlemmarna ska kunna 
beredas möjlighet att se vilka skattemässiga konsekvenser olika transaktioner medför.  
Kapitlet kommer även att behandla neutralitetsprincipen. Principen kommer att 
utgöra ett viktigt inslag i arbetet då vårt mål är att undersöka om särregleringen 
kring fåmansföretag verkligen uppfyller sitt krav på en neutral beskattning.  

2.1 Principer inom skatterätten 
	
Principer inom skatterätten har olika funktioner och åberopas i såväl skattepolitiken 
som i lagberedningen. Vid tillämpningsnivå blir frågan om en princip har eller kan ha 
en vägledande funktion vid beslutsfattandet. En princip ges en normativ funktion när 
den används som rättsligt stöd i administrativa beslut samt domstols bedömningar i 
konkreta fall. Principer har även en deskriptiv funktion när de används som 
hjälpmedel för att beskriva och tolka gällande rätt. Principer kan karakteriseras som 
rättsliga principer (t.ex. legalitetsprincipen) och som ekonomiska principer (t.ex. 
neutralitetsprincipen).20 Principerna gör den rättsliga argumentationen mer rationell 
inom skatterätten och bidrar till ett enhetligt system. Regelsystemet inom skatterätten 
är komplicerade, omfattande och ändras i snabb takt. Vid en ökad komplexitet inom 
skatterätten används principerna som en sammanhållande faktor vid dess 
argumentation. Principerna används som hjälpmedel för att bevara och skapa 
konsekventa och klara linjer vid tolkning av skattelagstiftningen.21 

2.2 Legalitetsprincipen och förutsebarhet 
 
Riksdagen är folkets främsta företrädare och har befogenhet att besluta om skatt till 
staten samt stifta lagar enligt 1 kap. 4 § Regeringsformen (1974:152) (RF). Att stifta 
lagar betecknas som den formella lagkraftens princip vilket innebär möjligheten för 
riksdagen att kunna ändra redan existerande lagar. 22  Legalitetsprincipen inom 
skatterätten kommer till uttryck i 8 kap. 2 § p. 2 RF, tidigare 8 kap. 3 § RF. Lagen 
innebär att föreskrifter ska meddelas genom lag om det medför ålägganden för den 
skattskyldige mot det offentliga. Särskilt om det gäller ingrepp eller skyldigheter i den 
enskildes personliga och ekonomiska förhållanden.  

																																																								
20 Tikka, SN 2004, s. 656. 
21 Tikka, SN 2004, s. 663. 
22 Olsson, Författningsprövningen i skatterätten- en studie kring svenska och tysk konstitutionell praxis 
påverkan på skatterätten, s. 58. 
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Legalitetsprincipen är en av de viktigaste principerna i svensk skatterätt och kan 
ses som grunder för all svensk offentlig maktutövning.23 Principen, inom skatterätten, 
har en tämligen kort historia då den använts först år 1947.24 Anders Hultqvist menar 
att legalitet föreligger genom att retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § 2st. RF läses 
tillsammans med 8 kap. 3 § (nuvarande 2 §) och 7 § RF (nuvarande 3 §).25 
Retroaktivitetsförbudet innebär ett förbud mot retroaktiv beskattning och utgör en 
absolut rättighet vilket inte får inskränkas. 26  Delegationsmöjligheten innebär en 
möjlighet för riksdagen att bemyndiga regeringen att lämna föreskrifter om skatt 
enligt 8 kap. 3 § RF.  

Legalitetsprincipen innebär att samhällsmedlemmar endast får belastas 
skattemässigt om det uttryckligen finns stöd i lag.27 Genom legalitetsprincipen ska 
enskilda beredas möjlighet att på förhand se de rättsliga konsekvenserna av eget 
handlande. Förutsägbarheten blir således central inom skatterätten. Om den 
skattskyldige gör en felaktig bedömning av dennes skattemässiga situation, kan det 
medföra ett ödeläggande av hela dennes ekonomi. Möjligheten till förutsebarhet är 
viktig för att se vilka skattemässiga konsekvenser olika transaktioner medför.28 

2.3 Neutralitetsprincipen 
 
Neutralitetsprincipen har haft en stor betydelse för skattesystemets utformning. 
Principen är inte lagreglerad med används flitigt i förarbeten, praxis och doktrin för 
att beskriva utformningen av systemet och dess regler. Principen ger ett uttryck för att 
skattereglernas utformning inte ska påverka den skattskyldiges val mellan olika 
handlingsalternativ. Detta innebär att olika alternativ ska ha samma motsvariga 
värderelation både före och efter skatt. Robert Påhlsson menar att fullständig 
neutralitet uppnås först när all skatteplanering upphört.29 Skattereglernas utformning 
kan utifrån neutralitetsprincipen anses ha en nära anknytning till 
likformighetsprincipen. I och med att skattereglerna utförts mer likformiga har 
neutraliteten ökat. En av de situationer där man vill uppnå neutralitet är exempelvis 
vid val av företagsform.30 

För att förhindra att delägare i fåmansföretag uppnår otillbörliga skattefördelar 
krävdes en särreglering. Anledningen till särregleringen var inte att skärpa 

																																																								
23 Olsson, Författningsprövningen i skatterätten- en studie kring svenska och tysk konstitutionell praxis 
påverkan på skatterätten, s. 58. 
24 Ljungman, Om skattefordran och skatterestitution, s. 21 f.  
25 Hultqvist, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattning, s. 93. 
26 Påhlsson, SN 2014, s. 558.  
27 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, Inkomstskatt- en läro- och handbok i 
skatterätt, s. 733. 
28 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, Inkomstskatt- en läro- och handbok i 
skatterätt, s. 733. 
29 Påhlsson, Inledning till skatterätten, s. 62.  
30 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, Inkomstskatt- en läro- och handbok i 
skatterätt, s. 45 f. 
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beskattningen, gällande fåmansföretagen, utan målsättningen var att skapa neutralitet i 
beskattningen oberoende av vilken företagsform som valts för yrkesutövningen.31 

Neutralitetsprincipen anses ha två huvudsakliga innebörder. Det första innebär att 
icke-ingripande skatteregler ska ge upphov för en friare marknad samt främja 
samhällseffektiviteten. Principens andra innebörd är att likformiga händelser ska 
beskattas på samma sätt. Det har dock riktats kritik mot detta synsätt. En avvikelse 
från normen kan medföra att den skattskyldige väljer det lägst beskattade alternativet. 
Det anses även svårt att fastställa om alternativen leder till ökad effektivitet i 
samhället. 32  En politisk målsättning under 1990-talet var att stimulera 
småföretagandet för att uppnå en ökad tillväxt. Tjernberg ansåg det önskvärt att så 
långt som möjligt av neutralitetsskäl, försöka förebygga att fåmansföretag tillgodogör 
sig otillbörliga skatteförmåner genom att utnyttja företagsformen.33 

2.4 Sammanfattning  
 
Principerna som beskrivits är viktiga ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Individer 
ska beredas möjlighet, genom ett förhandsbesked, att kunna förutse sina egna 
beskattningskonsekvenser samt på ett rättssäkert sätt bli beskattade genom uttryckligt 
stöd i lag. Det är av stor betydelse för rättssäkerheten att legalitetsprincipen blivit 
grundlagsfäst.  

Det anses att beskattningen av fåmansföretag ska vara neutral i förhållande till 
andra företagsformer och ska därmed inte påverka individens val av företagsform.34 
Skattelagstiftningen ska av neutralitetsskäl se till att olika företagsformerna beskattas 
lika samt försöka förebygga att otillbörliga inkomstomvandlingar uppkommer.  

  

																																																								
31 Prop. 1975/76:79, s. 39. 
32 Tjernberg, Fåmansaktiebolag- en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän 
reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl., s. 68 f. 
33 Tjernberg, Fåmansaktiebolag- en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän 
reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl., s. 71. 
34 Prop. 1993/94:50, s. 171. 
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3. Historik 
 
I detta kapitel ges en överblick över fåmansföretagens rättsliga historik. Inledningsvis 
kommer en beskrivning ges om införandet av stoppreglerna samt dess avskaffande. 
Därefter ges en introduktion till 3:12-reglerna. Vidare ges en beskrivning gällande en 
av de mer omfattande utredningarna som tillkom år 2006.  

Historiken ämnar ge läsaren förståelse för det komplexa området kring 3:12-
reglerna. Reglerna har varit i ständig förändring för att förhindra oönskad 
inkomstomvandling. Förfaranden som använts av ägarna för att bl.a. kunna 
tillgodogöra sig stora skattefördelar genom att omvandla förvärvsinkomster till 
kapitalinkomster. Skillnaden mellan inkomstformerna är att förvärvsinkomster 
beskattas progressivt medan kapitalinkomster erhåller en proportionell skatt.  

3.1 Stoppregler 
 
Stoppreglerna infördes år 1976 genom en omfattande lagstiftning. Lagberedningen 
fick i uppdrag att undersöka möjligheter för skattskyldiga att genom verksamhet i 
fåmansföretag uppnå skattelättnader.35 Av beredningens undersökning framkom att 85 
% av bolagen var fåmansföretag. Vid 1971 års taxering framkom att hälften av alla 
fåmansföretag inte redovisade någon beskattningsbar inkomst.36 Beredningen ansåg 
att företagsbeskattningen var otillfredsställande samt att läget försämrats markant 
under de senare åren. I utredningen konstaterades att den grundläggande bristen låg i 
att bolaget och ägaren accepterades som två självständiga av varandra oberoende 
personer.37  

Formellt ledde detta till ett tvåpartsförhållande vilket möjliggjorde för aktieägarna 
att tillgodogöra sig skatteförmåner. Detta genom en belastning av bolagsresultatet 
med privata levnadskostnader samt en uppdelning av bolagets inkomster på flera 
familjemedlemmar.38 Det blev ett civilrättsligt samband mellan köp och försäljning av 
egendom. Avtalet som ägaren ingått med bolaget sågs som att den fysiska personen 
ingått avtal med sig själv. Aktieägaren behandlades formellt som en anställd och 
kunde därmed dra fördel av det utan att det medförde några skattekonsekvenser.39 

Genom införandet av den nya stoppregeln i 32 § anv. p. 14 
Kommunalskattelagen (1928:370) (KL) stadgades följande: 
 

 
 
 

																																																								
35 SOU 1975:54, s. 9. 
36 Prop. 1975/76:79, s. 38. 
37 Prop. 1975/76:79, s. 39. 
38 Prop. 1975/76:79, s. 39. 
39 SOU 1975:54, s. 9. 
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”Anskaffar ett fåmansföretag från annan än delägare eller delägare närstående person 
egendom, som uteslutande eller så gott som uteslutande är avsedd för privat bruk för 
företagsledare i företaget eller företagsledare närstående person, skall ett belopp 
motsvarande anskaffningskostnaden för egendomen tas upp som intäkt av tjänst hos 
företagsledaren.” 

 
Syftet med lagen var inte att skärpa beskattningen utan snarare att skapa neutralitet 

mellan fåmansföretag och övriga företagsformer.40 Målsättningen var därutöver att få 
fåmansföretag att avstå onödiga egendomsförvärv beträffande företagens egen 
verksamhet. Ett annat syfte med lagregleringen var att den skulle användas som ett 
komplement till låneförbudet i Aktiebolagslagen (1975:1285) (ABL). 41 

3.2 Slopandet av stoppregler 
 
År 1997 tillsatte regeringen en stoppregelutredning för att se över beskattningen av 
fåmansföretag och dess ägare. Utredningens uppdrag var att bedöma om 
stoppreglerna kunde upphävas. Utgångspunkten vid bedömningen var att 
fåmansföretag och dess ägare inte skulle beskattas hårdare än aktiebolag med flera 
delägare.42 Skillnader fanns vid tillämpning av allmänna regler och stoppregler, 
främst gällande dyrbara tillgångar med lång livslängd. Vid tillämpning av stoppregeln 
beskattades företagsledaren för hela anskaffningspriset, medan en tillämpning med 
allmänna regler resulterade i en beskattning av det utnyttjade förmånsvärdet. 
Utredningen ansåg att grunden för införandet av stoppreglerna var ”bärkraftiga” samt 
att de kunde leda till ”klart otillfredsställande materiella effekter”. De ville 
implementera skatteregler som avhöll fysiska personer från att belasta företagen med 
privata utgifter.43  

Denna utredning ledde till att stoppreglerna avskaffades och förändrade 
definitioner av flertalet begrepp.44 Regeringen ville neutralisera skattesystemet samt 
göra skattereglerna mer generella, man ville undvika en särreglering av en viss 
kategori näringsidkare. Regeringen ansåg att stoppreglerna skulle slopas med hänsyn 
till att andra obehöriga skatteförmåner befarades uppkomma samt att beskattning 
kunde ske inom det vanliga systemet. Begreppsdefinitionerna av företagsledare, 
fåmansföretag och fåmansägt handelsbolag förtydligades ur rättsäkerhetssynpunkt.45 

Tjernberg förhöll sig kritisk till slopandet av stoppreglerna. Han ansåg att vissa av 
de avskaffade stoppreglerna hade ett berättigat syfte och borde därmed kvarstått. 
Problematiken kring slopandet av stoppreglerna torde uppkomma vid företagens 

																																																								
40 Prop. 1975/76:79, s. 39. 
41 SOU 1998:116, s. 83. 
42 SOU 1998:116, s. 9. 
43 SOU 1998:116, s. 82 f.  
44 Prop. 1999/2000:15, s. 1.  
45 Prop. 1999/2000:15, s. 35. 
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förvärv av privat egendom.46 Tjernberg menade att det kunde medföra att skatteverket 
tänjer på gränserna gällande tillämpningen av de allmänna reglerna.47 

3.3 Tretolv-reglerna 
 
Vid 1991 års skattereform infördes de så kallade 3:12-reglerna. Dessa regler återfanns 
i 3 § 12 mom. SIL. Det fanns ett särskilt behov av att införa nya regler gällande 
kapitalvinst och utdelning för fåmansföretag. Detta eftersom kritik riktats mot de 
tidigare reglernas utformning, svåra tillämpning samt att det ålades starka beviskrav 
på den skattskyldige. Det hade under en längre tid pågått omfattande 
skatteplaneringar varför en lagändring krävdes.48  

De nya 3:12-reglerna ämnade motverka att delägarna enbart tog ut lågbeskattad 
utdelning. Skatten på kapitalinkomster, dithörande utdelning och kapitalvinster, skulle 
alltid ske med en proportionell skatt på 30 %. Skatten på förvärvsinkomster över 180 
000 kr skulle alltid medföra 50 % skatt. Vid inkomster över skiktgränsen läggs 
således statlig inkomstskatt om 20 % till kommunalskatten. Den totala beskattningen 
över skiktgränsen blir enligt följande:49  

 
30 % kommunalskatt + 20 % statlig inkomstskatt = 50 % 

 
Grunden till införandet av de nya 3:12-reglerna var att förhindra skatteplanering, 

detta genom att det inte längre skulle bli skattemässigt lönsamt för fåmansföretag att 
ta ut arbetsinkomster i form av kapitalinkomster.50 Om reglerna inte infördes fanns 
risk att aktieägare i fåmansföretag undvek uttag av lön för att istället tillgodogöra sig 
stora utdelningar. Det fanns även en risk att aktieägare sålde bolaget för att 
tillgodogöra sig upparbetade vinstmedel. Tjernberg menade att en bristande neutralitet 
kunde uppstå vid beskattning av olika företagsformer.51 De nya reglerna innebar att 
viss del av kapitalvinsten och utdelningarna hänfördes till inkomstslaget tjänst. Den 
del av kapitalavkastningen som hänfördes till aktieförsäljningen och utdelningen 
skulle beskattas i inkomstslaget kapital. Detta skedde enligt schablonmässigt 
konstruerade bestämmelser.52  

Även de dåvarande nya 3:12-reglerna blev föremål för ändringar. Reglerna blev 
skarpt kritiserade p.g.a. dess komplexitet. Regeringen utryckte sig i förarbetena att 
reglerna inte skulle bli föremål för ändringar under de kommande åren innan de 
inarbetats på marknaden. Regeringen tillsatte en utredning år 1999 för att se över 
3:12-reglerna.53 

																																																								
46 Tjernberg, SN 2000, s. 179. 
47 Tjernberg, SN 2000, s. 186. 
48 Prop. 1989/91:110, s. 467. 
49 Prop. 1989/91:110, s. 467. 
50 SOU 1989:33, s.71. 
51 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag, s. 51.  
52 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag, s. 51 f. 
53 Tjernberg, Beskattning av fåmansföretag, s. 52. 
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3.4 Reformen 2006 
 
En av de mer omfattande utredningarna gällande beskattning av fåmansföretag kom år 
2006.54 I och med att fåmansföretag formellt sett ansågs utgöra ett tvåpartsförhållande 
hade delägare i fåmansföretag möjligheten att undkomma den progressiva 
beskattningen genom 3:12-reglerna. Detta genom att omvandla förvärvsinkomster till 
kapitalinkomster.  Ägarna i företaget kunde därmed sänka sina skatteuttag med upp 
till 18 procentenheter. Syftet med de nya reglerna var att förhindra dessa 
skattemässiga inkomstomvandlingar. 55  Bland annat skulle ökad vikt läggas vid 
ägarnas kapitalbeskattning rörande utbetalda löner i företaget. Detta innebar i sin tur 
att fåmansföretag med många anställda och där aktieägarna kunde ta ut en viss summa 
i lön, undantogs från 3:12-reglerna.56 

Ett fåmansföretags beskattning av kapitalinkomster, i form av utdelning och 
kapitalvinster, delas upp i inkomstslaget kapital och tjänst.  Den första skiktgränsen 
beskattas i inkomstslaget kapital genom en schablonmässig nivå i gränsbeloppet. Om 
andelsägarna mot förmodan tar ut en utdelning över gränsbeloppet beskattas det i 
inkomstslaget tjänst. Syftet med beräkningen av gränsbeloppet var att delägare varje 
år skulle kunna förbli kapitalinkomstbeskattade. Detta beroende på vilket kapital 
ägaren tillfört företaget samt hur mycket sysselsättning företaget skapat. 57 
Gränsbeloppet beräknas genom årets gränsbelopp vilket beräknas med 
förenklingsregeln alternativt huvudregeln i 57 kap. 11 § IL.   

I och med lagändringen infördes förenklingsregeln i 57 kap. 11 § IL. 
Förenklingsregeln innebär att ägare av mindre företag kan ta ut ett och ett halvt 
inkomstbasbelopp fördelat på antalet andelar i företaget som kapitalbeskattad 
inkomst.58 Regeringen ansåg det inte lämpligt för exempelvis nystartade företag med 
få anställda och litet kapital att tillämpa komplicerade regler, vilket endast skulle 
resultera i marginella effekter gällande företagens ekonomiska ställning. För att 
förenklingsregeln ska vara tillämplig är förutsättningen att företagen uppfyller kraven 
på att vara ett fåmansföretag. Det ställs även krav på att ägaren ska vara aktiv. När 
företagen därefter expanderar kommer fåmansföretagen att träffas av de vanliga 
gränsbeloppen och löneunderlagen.59 

Regeringen ansåg även att en förenkling borde ske gällande löneunderlagsregeln, 
även kallat det lönebaserade utrymmet, samtidigt som de anställdas löner skulle 
påverka gränsbeloppet på ett mer direkt sätt.  Anställdas löner skulle därmed få räknas 
med i löneunderlaget. I och med att löneunderlagsregeln ansågs komplicerad ville 
regeringen genomföra en utvidgad och enklare löneunderlagsregel.60 
																																																								
54 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, Inkomstskatt- en läro- och handbok i 
skatterätt, s. 448.  
55 Prop. 2005/06:40, s. 35 f. 
56 Prop. 2005/06:40, s. 1. 
57 Prop. 2005/06:40, s. 36. 
58 Prop. 2005/06:40, s. 1.  
59 Prop. 2005/06:40, s. 54. 
60 Prop. 2005/06:40, s. 44. 
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Införandet av de nya reglerna medförde en klar fördel för skattskyldiga vilket ledde 
till flertalet ”återställare” genom att schablonbeloppen begränsats samt att en 
fyraprocentregel infördes.61 

3.5 Sammanfattning  
 
Av ovan nämnda historik kan konstateras att 3:12-området är komplicerat. Sedan 
3:12-reglerna införts har de blivit föremål för ändring 23 gånger. Detta i försök att 
förbättra företagsklimatet samt täppa till eventuella luckor i lagstiftningen vilket gett 
upphov till otillbörliga inkomstomvandlingar. 62  Det lönebaserade utrymmet 
försämrades för vissa aktieägare och förbättrades för andra. Under senare tid har det 
lönebaserade utrymmet förbättrats genom att det tidigare lönebaserade utrymmet höjts 
från 25 % till 50 %.63 Denna förändring gav en klar fördel för mindre företag, dock 
infördes ett kapitalandelskrav på fyra procent som förutsättning för att få tillgodogöra 
sig det lönebaserade utrymmet. De nya 3:12-reglerna kommer att presenteras i 
nästkommande kapitel.  
  

																																																								
61 Svensson, SN 2015, s. 579. 
62 Svensson, SN 2015, s. 582. 
63 Svensson, SN 2015, s. 583. 
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4. Gällande rätt 
 
Nedan kommer en deskriptiv framställning av gällande rätt att presenteras. En 
definition till fåmansföretag kommer att ges samt att en introduktion till 
specialreglerna kring utdelningsbeskattningen. Slutligen ges en förklaring till de 
materiella reglerna kring utdelningsbeskattning vilka kommer senare ligga till grund 
för analysen. De centrala reglerna gäller gränsbeloppet som räknas fram på två sätt, 
förenklingsregeln samt huvudregeln gällande lönebaserat utrymme. 

4.1 Fåmansföretag 

4.1.1 Definition fåmansföretag  
 
I innevarande kapitel kommer en förklaring till begreppet fåmansföretag ges. Vi 
kommer besvara frågan gällande varför ett företag benämns som ett fåmansföretag. 
Bedömningen kan ske utifrån två olika regler varför det finns två omständigheter som 
kan leda till att ett företag klassas som fåmansföretag.  

Huvudregeln vilken återfinns i 56 kap. 2 § p. 1 IL grundar sig på antalet ägare i 
företaget. Definitionen lyder att om 4 eller färre delägare tillsammans äger andelar 
som motsvarar mer än 50 % av rösterna för samtliga andelar i företaget anses det vara 
ett fåmansföretag. Vid bedömningen vägs delägarnas samband in, om delägarna är 
närstående räknas dessa som en enda delägare. Detta kan komma att påverka senare 
utdelning. För att konstatera om delägarna har ett närståendesamband görs 
bedömningen utifrån 2 kap. 22 § IL. Utifrån diagrammet nedan kan utläsas att 
begreppet fåmansföretag uppfattas något tvetydigt då ägarkretsen kan vara relativt 
omfattande. 
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64 

Specialregeln återfinns i 56 kap. 2 § p. 2 IL och regeln ger definitionen kring ett 
företag som är uppdelat på flera verksamheter. Om verksamheterna är oberoende av 
varandra och en fysisk person genom innehav av andelar, genom avtal eller på 
liknande sätt har den faktiska bestämmanderätten och kan förfoga över dess resultat 
anses det vara ett fåmansföretag.65 Utifrån dessa omständigheter är det inte av 
betydelse hur många delägare företaget har. Uppsatsen kommer fokusera på 
huvudregeln i 56 kap. 2 § IL och därför kommer ingen vidare redogörelse för 
specialregeln presenteras. 

4.1.2 Verksam i betydande omfattning 
 
För att kunna tillämpa de materiella reglerna i 57 kap. IL krävs kvalificerat 
aktieinnehav.  I 57 kap. 4 § IL ges förklaring till vad kvalificerat innehav innebär. 
Andelsägaren eller någon närstående till denne ska under beskattningsåret eller något 
av de fem föregående åren varit verksam i betydande omfattning. I förarbetena från 
1990 framgår det att reglerna endast ska tillämpas om den skattskyldige har varit 
verksam inom företaget i den omfattningen att det märkbart påverkat vinsten. Finns 
dock inget krav på att den skattskyldige ska inneha heltidsarbete i företaget. 
Bedömningen sker utifrån företagets egna omständigheter. 66 Definitionen ”verksam i 
betydande omfattning” har varit en central del i diskussionen kring beskattning av 

																																																								
64 Diagrammet hämtat från Skatteverkets broschyr SKV 292. 
65 Tjernberg, Fåmansaktiebolag- en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän 
reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl., s. 117. 
66 Prop. 1989/90:110, s. 468 och Tivéus, Tretolv Skatt på kvalificerade andelar, s. 41. 
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delägare i fåmansföretag. Genom åren har frågan diskuterats i praxis och vi kommer 
ge en deskriptiv framställning av rättsfall som haft betydelse på området. 

4.1.3 Rättspraxis 
 
I rättsfallet RÅ 2000 not. 164 ägde en maka 50 % i ett fåmansföretag. Hon arbetade 
halvtid i bolaget med enklare uppgifter. Hennes make var styrelseledamot i bolaget 
och fanns med på hyresavtal och liknande dokument som rörde verksamheten. Maken 
bidrog således inte i den dagliga driften utan företog en position som finansiär. 
Eftersom maken inte varit verksam i betydande omfattning och bidragit till 
vinstgenereringen kunde han inte tillämpa de regler om lågbeskattad utdelning i 57 
kap. IL.  

Samma problematik belystes i rättsfallet 2002 ref. 21 där en delägare avyttrat 
aktier i ett bolag. Realisationsvinsten var tämligen stor och delägaren deklarerade 
enligt 3:12-reglerna. Skatteverkets uppfattning var att delägaren inte varit verksam i 
betydande omfattning. Delägaren hade agerat som företagsledare i bolaget men denna 
tjänst var begränsad till endast ett par månader. Domstolen fann i linje med 
förarbetena67 att delägaren inte varit verksam i betydande omfattning. 

I rättsfallen ovan syns en tydlig koppling mellan passivt och aktivt ägarskap. I de 
fall delägarna endast haft andelen i sin besittning och inte bidragit till den dagliga 
driften anses de inte vara verksamma i betydande omfattning. Avvägningen är dock 
inte alltid så enkel att man kan se till vilken position de innehar inom företaget. I 
rättsfallet RÅ 1999 not. 87 gällande ett bolag som ägnade sig att upplåta olika 
immateriella rättigheter. En av delägarna ägnade sig åt dessa rättigheter samt att 
förvalta bolagets kapital. Delägaren hade således ingen fast befattning inom vilken 
han verkade men sammantaget uppgick uppdraget till en halvtidstjänst. Högsta 
förvaltningsdomstolen ansåg att delägaren innehade en roll som företagsledare och 
bidrog till vinstgenereringen i bolaget. Han kunde därmed anses vara verksam i 
betydande omfattning.  

Utifrån det nu anförda blir det uppenbart att avgränsningen kan bli problematisk. 
Flera situationer och omständigheter kan likställas men ändå få olika utgång gällande 
bedömningen om verksam i betydande omfattning. I rättsfallet RÅ 1993 ref. 99 
belystes just denna problematik. Fallet gällde ett företag som indirekt ägdes av 150 
personer vilka var verksamma inom bolaget. Alla personerna ansågs vara verksamma 
i betydande omfattning och företaget ansågs vara ett fåmansföretag. Likaså i 
rättsfallet RÅ 2002 ref. 27 gällande ett konsultföretag med ca 50 st. verksamma 
konsulter. Samtliga konsulter ansågs vara av betydelse för vinstgenereringen i bolaget 
och således verksamma i betydande omfattning.68 

 

																																																								
67 Prop. 1989/90:110, s. 703. 
68 Tivéus, Tretolv Skatt på kvalificerade andelar, s. 43.  
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4.2 Specialregler 
 
Nedan ges en kortare genomgång av specialreglerna som kommit till för att motverka 
oskälig inkomstomvandling. Reglerna benämns ofta stoppregler och tar hänsyn till 
kapitalandelen, närståendekretsen och tiden vilken delägaren är verksam.69 

Kapitalandelskravet, vanligen benämnt fyraprocentregeln, återfinns i 57 kap. 19 § 
IL och reglerar delägarens rätt till användningen av särreglerna. Paragrafen uttalar 
kravet på en kapitalandel om fyra procent, samtliga delägare med en andel mindre än 
fyra procent kan således inte tillämpa särreglerna i 57 kap. IL. Regeringen insåg ett 
behov av att införa kapitalandelskravet. Tidigare utformning av löneunderlagsregeln 
möjliggjorde för delägare i personalintensiva fåmansföretag att tillgodogöra sig låga 
löner under året för att sedan ta ut en stor andel av företagsvinsten som lågbeskattad 
utdelning.70 

Införandet kom till för att avhjälpa så att inte anställningsbegreppet urholkas. 
Kritik har dock anförts mot kravet och menar att klyftorna blir för stora mellan 
delägarna. Skatteverket har anfört i frågan att kravet borde vara tio procent medan 
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund menar att ett sådant krav inte kan sättas till 
högre andelstal än två procent.71 Även Advokatsamfundet riktade kritik mot kravet 
och menade att införandet skapade en orättvis fördelning. Resultatet bidrog till att 
vissa delägare beskattades till 20 procent medan andra till 58 procent. Ursprungssyftet 
att stimulera tillväxt förloras till viss del.72 

Närståendesmittan benämns det scenario där delägaren själv inte varit verksam i 
betydande omfattning utan det räcker att en närstående uppfyllt verksamhet kravet. 
Regleringen återfinns i 57 kap. 4 § p. 1 IL. Det räcker alltså att närstående inom de 
fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning för att detta 
ska ”smitta” delägaren. Femårsregeln agerar som en karenstid för delägaren, det 
räcker att delägaren uppfyllt kravet något av de fem föregående åren. Femårsregeln 
även benämnd som femårssmittan hör samman med närståendesmittan.73 

Utomståenderegeln finns stadgad i 57 kap. 5 § IL. Regeln ger uttryck för de 
tillfällen företagen har passiva ägare. Om ett företag har passiva ägare som 
tillsammans äger minst 30 % av aktiekapitalet blir alla aktier i bolaget okvalificerade. 
I förarbetena uttalas resonemanget att om så stor del av aktierna ägs av utomstående 
minimeras risken för inkomstomvandling eftersom utdelningen tillfaller även de 
utomstående ägarna.74  

Utomståenderegeln finns inte uttryckt i lagtext utan återfinns i förarbetena från 
1990.75 Efter införandet av reglerna har flertalet ändringar kommit till stånd och 
frågan huruvida regeln förhåller sig till dagens gällande rätt är något svårdefinierad. 
																																																								
69 Larsson, Sävenstrand, SN 2013, s. 562.  
70 Prop. 2013/14:1, s. 265. 
71 Prop. 2013/14:1, s. 264. 
72 Advokaten, Nr 7, 2013, Årgång 79, s. 8. 
73 Advokaten, Nr 9, 2015 Årgång 81, s. 36. 
74 Prop. 1989/90:110, s. 468. 
75 Prop. 1989/90:110, s. 467. 
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Vid bedömning om utomståenderegeln är tillämplig tas hänsyn till tidsaspekten. De 
föregående fem beskattningsåren tas i beaktning. Skatteverket har tidigare i sina 
rekommendationer anfört för att utomståenderegeln ska bli tillämplig måste 
ägarsambandet ha fortlöpt under hela femårs perioden. Praxis har dock visat att detta 
inte måste vara uppfyllt. Högsta förvaltningsdomstolen menar i ett fastställande av 
förhandsbesked från Skatterättsnämnden att det inte är ett absolut krav att innehavet 
ska bestått under alla fem åren.76 Man ser istället till vad som hänt under dessa år, 
finns det försök till kringgåenden eller succesiva utförsäljningar kan 
utomståenderegeln vara tillämplig även om ägarsambandet inte är uppfyllt.77 Flertalet 
rättsfall har visat att bedömningen inte är av enkel art och resultatet kan bli olika 
utifrån den unika situationen.78 

Utomståenderegeln blir inte tillämplig om den utomstående delägaren äger aktier i 
annat fåmansföretag med likartat verksamhet enligt 57 kap. 5 § 3 st. p. 3 IL. Samma 
sak gäller om en utomstående ägare, inom en 5 års period, blir verksam i betydande 
omfattning kan ägaren då inte längre ses som utomstående.79 I vissa fall anses 
utomståenderegeln inte tillämpningsbar då det finns speciella avtal eller liknande som 
reglerar resultat fördelningen.80 

4.3 Gränsbeloppet 

4.3.1 Gränsbeloppets beskattning 
 
3:12-reglerna syftar till en uppdelning av delägarnas inkomst som hänförs sig till dess 
arbetsprestation och avkastning på satsat kapital. Den del som beräknas som 
kapitalavkastning räknas ut genom ett gränsbelopp. De utdelningar och kapitalvinster 
som faller in inom gränsbeloppet beskattas således i inkomstslaget kapital. 81 
Gränsbeloppet är det högsta beloppet som kan beskattas i inkomstslaget kapital för 
delägaren. Gränsbeloppet innefattar både årets gränsbelopp plus sparat 
utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan ökat med tre procentenheter, enligt 
57 kap. 10 § IL.82 Det sparade utdelningsutrymmet är oberoende av om årets 
gränsbelopp beräknas enligt förenklingsregeln eller huvudregeln.83 

Gränsbeloppet beskattas till två tredjedelar i inkomst av kapital enligt 57 kap. 20 § 
IL och är vanligen benämnt det lågbeskattade utrymmet. Enligt samma paragraf 
framgår det att utdelning över gränsbeloppet ska tas upp till tjänstebeskattning. Denna 
överutdelning är en speciell typ av tjänsteinkomst och innefattar inte de vanliga 
avgifterna och avdragen. Inkomsten blir inte underlag för: 

																																																								
76 Förhandsbesked från Skatterättsnämnden, Dnr 129-08/D. 
77 Tivéus, Tretolv- Skatt på kvalificerade andelar, s. 67 f. 
78 RÅ 2001 ref. 37, 1 & 2, RÅ 2007 not. 2, HFD mål nr 4534-13. 
79 RÅ 2010 ref. 4. 
80 Prop. 1989/90:110, s. 704. 
81 Prop. 2013/14:1, s. 259.  
82 Prop. 2005/06:40, s. 16-18. 
83 Prop. 2005/06:40, s. 54. 
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- sociala avgifter 
- grundavdrag 
- allmän pensionsavgift 
- pensionsgrundande inkomst 
- sjukpenninggrundande inkomst 

Inkomsten läggs endast till det skattemässiga resultatet hos delägaren. I 57 kap. 
20a § IL finns en takregel. Från och med beskattningsåret 2012 får utdelningen inte 
överstiga 90 inkomstbasbelopp.84 Den utdelning som överstiger denna gräns ska 
beskattas i inkomstslaget kapital, förutsatt att det är inom gränsbeloppet, till en 
skattesats om 30 % enligt 65 kap. 7 § IL. Utdelningen kan alltså beskattas enligt tre 
olika inkomstslag. Kvoterat med två tredjedelar upp till gränsbeloppet sedan i 
inkomstslaget tjänst överskridande gränsbeloppet. Slutligen i inkomstslaget kapital till 
den del utdelningen överstiger 90 inkomstbasbelopp. Delägaren träffas således endast 
av tjänstebeskattning när utdelning över gränsbeloppet sker.85  

Grundtanken bakom gränsbeloppets beräkning är att ägarna ska förbli 
kapitalinkomstbeskattade dels för kapitalet som ägarna tillfört fåmansföretaget och 
dels för sysselsättningen som företaget skapar.86  

Gränsbeloppet innefattar årets gränsbelopp i 57 kap. 11 § IL. Årets gränsbelopp 
består således av en förenklingsregel och en huvudregel. Detta avgör hur stort belopp 
som blir beskattat i inkomstslaget kapital till 20 %.87  

4.3.2 Sparat utdelningsutrymme 
 
Efter att årets gränsbelopp beräknats enligt 57 kap. 10 § p. 1 IL får sparat 
utdelningsutrymme läggas till vid beräkning av det totala gränsbeloppet enligt 57 kap. 
10 § p. 2 IL. Detta under förutsättning att det finns en sparad utdelning från tidigare 
år. Det sparade utdelningsutrymmet räknas med i gränsbeloppet och utgör det sparade 
utdelningsutrymmet uppräknat med statslåneräntan ökad med tre procentenheter 
enligt 57 kap. 10 § p. 2 IL.   

Sparat utdelningsutrymme återfinns i 57 kap. 13 § IL och innebär att om det tas ut 
mindre utdelning än gränsbeloppet får det outnyttjade utrymmet sparas till 
nästkommande år. Om det mot förmodan skulle ske mer än en utdelning under ett år, 
får det sparade utdelningsutrymmet begagnas vid den senare utdelningen. Varje år 
räknas det sparade utdelningsutrymmet upp med en uppräkningsränta, vilket är 
densamma som klyvningsräntan. 88  Klyvningsräntan utgör statslåneräntan vid 
utgången av novemberåret före beskattningsåret ökat med 9 procentenheter.89 Vid 
införandet av den nya fåmansföretagsbeskattningen beaktade regeringen vilka 
konsekvenser en för hög uppräkningsränta skulle medföra. Bland annat skulle en för 

																																																								
84 Prop. 2011/12:1, s. 526. 
85 Prop. 2013/14:1, s. 256. 
86 Prop. 2005/06:40, s. 36. 
87 Prop. 2005/06:40, s. 2. 
88 Prop. 2005/06:40, s. 37. 
89 Prop. 2005/06:40, s. 55. 
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hög uppräkningsränta medföra starka incitament för fåmansföretag att hålla kvar 
vinstmedel i syfte att minska skattebördan.90  

Möjligheten för sparat utdelningsutrymme tillägnas aktieägare vars bolag genererar 
en ojämn vinstutveckling. Detta i syfte att aktieägarna inte missgynnas samt för att de 
inte ska kunna maximera sina årliga utdelningar. Att aktieägare ges möjlighet att 
spara utdelning till nästkommande år är knappast till nackdel för dem. De avsätter 
vinsten för att kunna täcka investeringarna och för att under senare år kunna ta ut 
vinsten i form av utdelning.91 

4.3.3 Årets gränsbelopp 
 
Årets gränsbelopp återfinns i 57 kap. 11 § IL. Denna beräkning sker utifrån två sätt, 
nämligen förenklingsregeln 57 kap. 11 § p. 1 IL alternativt enligt huvudregeln 57 kap. 
11 § p. 2 IL. Förenklingsregeln har som tidigare nämnts implementerats i 2006 års 
inkomstskattelag. Detta eftersom 3:12-reglerna ansågs tämligen komplicerade ville 
regeringen införa en förenklingsregel vid beräkning av årets gränsbelopp. 
Förenklingsregeln utgör därmed att gränsbeloppet kan bestämmas utan hänsyn taget 
till enskilda företags ekonomiska förhållande.92  

Det andra alternativa sättet att beräkna årets gränsbelopp är genom huvudregeln. 
Huvudregeln består av en räntebaserad del och en lönebaserad del. Den räntebaserade 
delen beräknas genom omkostnadsbeloppet multiplicerat med klyvningsräntan 
(statslåneräntan ökat med nio procentenheter) enligt 57 kap. 11 § p. 2 IL. Vid 
beräkningen av den räntebaserade utdelning enligt 57 kap. 11 § p. 2 IL finns 
möjligheten, under vissa förutsättningar, att beräkna lönebaserad utdelning. 
Lönebaserat utrymme kan ge upphov till stora belopp till en låg beskattning.93  

4.4 Förenklingsregeln 
 
Förenklingsregeln medför att delägare i fåmansföretag kan ta ut viss utdelning och få 
detta beskattat i inkomstslaget kapital utan att beakta utbetalda löner och insatt 
kapital. Schablonregeln anses framförallt viktig för de företag som har svårt att ta ut 
lön i företaget.94 Det ansågs inte lämpligt att tvinga exempelvis nystartade företag att 
använda komplicerade regler vilket endast skulle medföra obetydliga förändringar i 
deras ekonomiska förhållande.95 Det blir således mer förmånligt för företag med litet 
kapital och få anställda att tillämpa förenklingsregeln.96 

																																																								
90 Prop. 2005/06:40, s. 57. 
91 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon-Almendal, Inkomstskatt- en läro- och handbok i 
skatterätt, s. 466. 
92 Prop. 2005/06:40, s. 54.  
93 Prop. 2013/14:1, s. 265. 
94 Prop. 2005/06:40, s. 52. 
95 Prop. 2005/06:40, s. 54. 
96 Tivéus, Tretolv- Skatt på kvalificerade andelar, s. 83. 
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Förenklingsregeln beräknas utifrån en schablon som framgår av 57 kap. 11 § p. 1 
IL. Schablonen förklaras på följande sätt, ett belopp som motsvarar två och tre 
fjärdedels inkomstbasbelopp fördelat med lika belopp på andelarna i företaget. 
Förenklingsregel är kopplat till ett inkomstbasbelopp vilket motsvarar 
inkomstbasbeloppet i 58 kap. 26-27 § § Socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB) för 
året före beskattningsåret.  

I förevarande fall fördelas gränsbeloppet mellan delägarna utifrån storleken på 
deras andel. Formeln kan exemplifieras på följande vis för året 2015: 
 

2.75 x IBB = årets gränsbelopp 
2.75 x 58 10097 = 159 775 

 
En viktig distinktion för årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln är att beloppet 
delas på hela företaget. Det är således inte varje delägares gränsbelopp utan 
gemensamt för företaget. 

Om en delägare äger aktier i flera bolag får förenklingsregeln endast användas på 
ett av bolagen. Utdelning i resterande bolag måste ske enligt huvudregeln.98 Fler 
bolags ägare kan alltså bara tillgodoräkna sig ett schablonbelopp. I detta sammanhang 
gäller inte närstående sambandet. Detta innebär att en delägare som äger bolag 
tillsammans med närstående gör klokt i att äga varsitt bolag för att få ut maximalt av 
förenklingsregeln.99 

4.5 Huvudregeln 

4.5.1 Beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln 
	
I förarbetena från 2006 uttrycks syftet med särregleringen gällande fåmansföretag. 
Möjligheten diskuteras att förhindra skattebetingad inkomstomvandling och uppnå en 
större neutralitet i samhället.100 I och med lagändringen 2014 ändrades löneunderlaget 
från 25 procent till 50 procent.101  

Förutom förenklingsregeln kan årets gränsbelopp räknas fram enligt huvudregeln. 
Huvudregeln finns lagfäst i 57 kap. 11 § p. 2 IL. Regeln består av två delar för att 
räkna fram årets gränsbelopp. Den första delen är räntebaserat och den andra är 
lönebaserat.  

 
 
 
 
 

																																																								
97 Inkomstbasbeloppet för 2015. 
98 Tivéus, Tretolv- Skatt på kvalificerade andelar, s. 83. 
99 Sandström, Bokelund Svensson, Fåmansföretag skatteregler och skatteplanering, s. 101 f. 
100 Prop. 2005/06:40, s. 43. 
101 Prop. 2013/14:1, s. 278. 
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4.5.2 Räntebaserad utdelning 
 
Den räntebaserade delen hänför sig till omkostnadsbeloppet som delägaren har för sitt 
aktieinnehav. Man räknar sedermera fram den räntebaserade delen genom formeln 
som stadgas i 57 kap. 11 § p. 2 IL. Uträkningen tar hänsyn till delägarens 
omkostnadsbelopp som återfinns i 44 kap. 14 § IL. Uträkningen för 
omkostnadsbeloppet görs på samma sätt som om aktierna hade avyttrats. Formeln kan 
förklaras på följande vis: 
 

Räntebaserad utdelning = omkostnadsbeloppet x klyvningsräntan102 
 

Klyvningsräntan utgörs av statslåneräntan den 30 november året före 
beskattningsåret uppräknad med nio procentenheter. Då vi utgår från beskattningsåret 
2015 är statslåneräntan 0,9 %. 

Vidare finns det flertalet undantag till beräkningen av omkostnadsbeloppet. Om 
aktierna förvärvas genom arv, gåva, bodelning eller testamente intar förvärvaren den 
tidigare ägarens skattemässiga situation enligt kontinuitetsprincipen i 44 kap. 21 § 
IL. 103  Det finns två distinktioner för aktier förvärvade före 1990 samt aktier 
förvärvade före 1992 enligt 57 kap. 25 § och 26 § IL. För aktier innan 1990 räknas 
dessa upp enligt indextabeller och för förvärv efter 1990 men innan 1992 beskattas 
dessa enligt alternativregeln. 104  Dessa regler kommer inte behandlas vidare i 
uppsatsen då analysdelen kommer hänföra sig till schabloniserade omkostnadsbelopp. 
Inga individuella beräkningar kommer göras för omkostnadsbeloppet. 

4.5.3 Lönebaserad utdelning 
 
Det lönebaserade utrymmet som stadgas i 57 kap. 11 § p. 2 IL utgår från 
löneunderlaget i bolaget. Det uttrycker att det lönebaserade utrymmet är 50 procent av 
löneunderlaget, 57 kap. 16 § IL. Underlaget är all kontant ersättning som ska tas upp i 
inkomstslaget tjänst hos arbetstagaren enligt 57 kap. 17 § IL. För att få tillgodogöra 
sig lönebaserad utdelning krävs att viss lön tagits ut från företaget, detta benämns 
vanligen som lönekravet. Likaså ställs krav på kapitalandel, vilket är 4 procent.105  

Tanken med löneunderlagskravet är att minska inkomstomvandlingen. Desto större 
företag med fler anställda desto mindre chans för omvandling då löneunderlaget ökar. 
Vid ett större löneunderlag spelar löneuttagskravregeln stor roll för 
beskattningstrycket.106  

Det finns ett uttalat tak för det lönebaserade utrymmet vilket begränsar uttaget till 
maximalt 50 gånger den egna eller någon närståendes kontanta ersättning. Detta tak är 
vanligt förekommande i bolag med många anställda. En viktig distinktion är att det 
																																																								
102 Prop. 2013/14:1, s. 256. 
103 Tiveús, Tretolv skatt på kvalificerade andelar, s. 92 f. 
104 Prop. 2005/06:40, s. 69. 
105 Se avsnitt 4.2.1. 
106 Tiveús, Tretolv skatt på kvalificerade andelar, s. 92 f. 
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sparade utdelningsutrymmet inte påverkas utan endast löneunderlaget, enligt 57 kap 
16 § st. 3 IL.107 Begränsningen kan förklaras på följande vis: 
 

Vid ett eget löneuttag på 700 000 blir taket för lönebaserat utrymme följande: 
50 x 700 000 = 35 000 000 kr. 

4.5.4 Löneuttagskrav 
 
För att en andelsägare eller dennes närstående ska kunna tillgodogöra sig det 
lönebaserade utrymmet ställs särskilda krav. Ett av kraven är att de uppfyller 
kapitalandelskravet i 57 kap. 19 § p. 1 IL. Det andra kravet som ställs är 
löneuttagskravet enligt 57 kap. 19 § p. 2 IL. Detta innebär att andelsägaren eller 
dennes närstående ska, året före beskattningsårets, tagit ut en kontant ersättning 
förenligt med 57 kap. 17 § första stycket IL. Vid beräkningen av den kontanta 
ersättningen finns två alternativa uträkningar. I det första alternativet, det lägre 
uttagskravet, får inte kontanta ersättningen understiga det lägsta av sex 
inkomstbasbelopp adderat med fem procent av företagets totala kontanta ersättning.  
 

(58 100108 x 6) + (1 000 000109 x 0,05)= 398 600kr 
 

Det andra alternativet, högre uttagskravet, får inte understiga det lägsta av 9,6 
inkomstbasbelopp.  
 

58 100110 x 9,6 = 557 760kr 
 

Målet med införandet av löneuttagskravet var att minska inkomstomvandlingen 
samt att begränsa tillämpningsområdet rörande bestämmelserna i 57 kap IL. Vid 
formuleringen av uttagskravet var utgångpunkten att företagsledares arbetsinkomster 
beskattas på samma sätt som de anställdas arbetsinkomster, vilket medför en 
progressiv beskattning.111  

Löneuttagskravet består, som ovan nämnts, av två alternativa uträkningar. Vid 
införandet av det högre uttagskravet beaktade regeringen att en stor del av de 
kvalificerade andelsägarna inte skulle kunna tillgodoräkna sig ett löneunderlag. Detta 
gäller företag med låg marknadsmässig intjäningsförmåga men har potentiella 
utvecklingsmöjligheter. Det finns då anledning att skapa ett utrymme för att framtida 
kapitalvinster inte till väsentlig del beskattas som arbetsinkomst. Därmed infördes ett 
lägre löneuttagskrav.112 

																																																								
107 Prop. 2013/14:1, s. 276. 
108 Inkomstbasbelopp för 2015. 
109 Fingerat belopp för företagets totala kontanta ersättningar. 
110 Inkomstbasbelopp för 2015. 
111 Prop. 2005/06:40, s. 50.  
112 Prop. 2005/06:40, s. 51. 
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Vid införandet av det lägre löneuttagskravet beaktades dagens 
socialförsäkringssystem för att sätta det lägre skiktets gräns. Detta eftersom 
fåmansföretag kan tillgodogöra sig de tillkommande sociala förmåner som ex. allmän 
pension. Det lägre löneuttagskravet består således av en fast summa, vilket är 6 
inkomstbasbelopp, samt en viss del av fåmansföretagens totala lönekostnad, vilket 
motsvarar 5 procent av företagets totala kontanta ersättning enligt 57 kap. 19 § IL. 
Kravet på löneuttag kommer således ligga högre för fåmansföretag med höga 
lönekostnader och många anställda än fåmansföretag med lägre lönekostnader och 
färre anställda.113 

4.6 Sammanfattning 
 
Detta kapitel har presenterat gällande rätt kring fåmansföretag. Framställningen har 
behandlat vad som krävs för att klassas som ett fåmansföretag, hur närståendekretsen 
påverkas samt vad ”verksam i betydande omfattning” innebär. Detta kommer ge en 
djupare kunskap för att kunna förstå analysmaterialet och vår slutsats. 

De centrala reglerna som behandlats kring utdelningsbeskattningen är 
gränsbeloppet och i detta årets gränsbelopp. Vidare presenterades förenklingsregeln 
samt hur den tillämpas. Slutligen beskrivs huvudregeln vilken består av två delar, en 
räntebaserad samt en lönebaserad. Vidare har löneuttagskravet presenterats. För att 
delägare i fåmansföretag ska kunna tillgodogöra sig det lönebaserade utrymmet ska 
delägarna tagit ut en viss lön under året.  

  

																																																								
113 Prop. 2005/06:40, s. 51.  
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5. Analys 
 
Detta kapitel kommer presentera räkneexempel utifrån den deskriptiva 
framställningen av regler ovan. Vi kommer använda oss av tabeller för att tydligt 
illustrera hur utdelningsbeskattningen förändras i takt med att företagsstrukturen 
ändras. Alla uträkningar är teoretiska, d.v.s. att utdelnings andel per delägare är den 
teoretiska maxgränsen som delägaren kan ta ut förutsatt att vinstmedlen finns. Vi 
kommer således inte behandla specifika omständigheter i kapitlet utan förhålla oss till 
den teoretiska maxgränsen. Utdelningen är endast möjlig om motsvarande vinst finns 
i fåmansföretaget. Senare kommer analysmaterialet utmynna i en slutsats som 
presenteras i kapitel sex. Där kommer vi diskutera resultatet i analysen samt belysa 
problematiken kring våra upptäckter. 

5.1 Tabellernas utgångspunkter 
 
Inledningsvis kommer förenklingsregeln behandlas för att ge en inblick i hur det 
schabloniserade gränsbeloppet påverkas av olika delägarstrukturer. Förenklingsregeln 
behandlas i en tabell med fyra analyspunkter till följd av dess enklare struktur. 
Huvudregeln behandlas mer ingående då mer variabler påverkar resultatet. Här krävs 
en mer uttömmande analys för att illustrera vad som händer vid olika 
delägarstrukturer samt företagsstrukturer gällande antal anställda. 

Utgångspunkterna kommer bestå av följande: 
- Antal delägare – 1, 4, 10 och 16 delägare. 
- Löneunderlag – endast för huvudregeln 
- Gränsbelopp 
- Räntebaserad utdelning 
- Antal andelar i företaget 
- Utdelning per delägare 
- Beskattning per delägare 

I situationerna c och d är ägarandelarna uppdelade, detta för att möta de materiella 
krav som ställs i 56 kap. 2 § p. 1 IL. Kravet på att 4 delägare tillsammans äger mer än 
50 % i bolaget måste därför tillgodoses. Uppdelning är fördelad på följande vis, 4 
delägare står för 13 % av andelarna och således en total procent om 52 %. Resterande 
6 ägare i situation c står för 8 % vardera samt 4 % vardera i situation d. 

Beskattningen i tabell 1-5 berör enbart utdelningsbeskattningen.  I tabell 6 och 7 
presenteras den totala procentuella beskattningen i inkomstslaget tjänst och kapital. 
Detta för att illustrera de mest lönsamma respektive minst lönsamma skattemässiga 
situationerna.  
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5.2 Förenklingsregeln 
 
I tabell 1 har fåmansföretagen 1, 4, 10 och 16 delägare och inga anställda. Detta för 
att ge läsaren en inblick i hur utdelning och beskattning skiljer sig beroende av hur 
många andelsägare fåmansföretagen har. För att överhuvudtaget få klassas som ett 
fåmansföretag ska andelskravet i 56 kap. 2 § p. 1 IL vara uppfyllt. Tabellen utgår  
från att företagen uppfyller andelskravet genom att fyra eller färre delägare äger 
andelar som motsvarar mer än 50 procent. Företagen uppfyller även kravet på 
kvalificerad andel i 57 kap. 3 § 2 st. IL då delägarna själva varit verksamma i 
betydande omfattning. Företaget i tabell 1 är av mindre karaktär med en begränsad 
kapitalvinst på 159 775 kr. För dessa företag, vilket genererar en låg vinst, är en 
tillämpning av förenklingsregeln 57 kap. 11 § p. 1 IL att föredra då den på ett enkelt 
sätt beräknar årets gränsbelopp. 114  Tabellen visar därmed hur förenklingsregeln 
tillämpas när antalet delägare ökar. Fler delägare leder till mindre utdelning per 
andelsägare. Detta eftersom årets gränsbelopp, uträknat med förenklingsregeln i 57 
kap. 11 § p. 1 IL fördelas med lika belopp på andelar i företaget.  
 
Tabell 1 

 
Tag som exempel fåmansföretaget 1a där fåmansföretagsägaren äger 100 % av 

företaget och genererar en vinst på 159 775 kr. Beräkningen av årets gränsbelopp 
enligt förenklingsregeln i 57 kap. 11 § p. 1 IL blir därmed densamma som 
fåmansföretagets vinst, vilket motsvarar 159 775 kr. 115  Då inget sparat 
utdelningsutrymme finns är gränsbeloppet därmed beräknat enligt 57 kap. 10 § IL och 
ska därmed beskattas enligt 57 kap. 20 § IL. Beloppet överstiger inte gränsbeloppet 
vilket resulterar i att utdelningen tas upp i inkomstslaget kapital till två tredjedelar, 
motsvarande 20 %. Det totala beskattningstrycket för utdelningen blir därmed 31 995 
kr.  

Skillnader föreligger vid beräkning av förenklingsregeln när fåmansföretagen har 
fler andelsägare. Detta eftersom årets gränsbelopp, motsvarande 159 775 kr116, 
fördelas med lika belopp på andelar i företaget enligt 57 kap. 11 § p. 1 IL. För att 

																																																								
114 Se avsnitt 4.3. 
115 Se avsnitt 4.3. 
116 Se avsnitt 4.3. 

Antal delägare Gränsbelopp Antal andelar Utdelnings 
andel 

Beskattning 

1a. 1 159 775 100 % 159 775 31 955 
1b. 4 159 775 25 % 39 944 7 989 
1c. 10 159 775 13 % & 

8 % 
20 771 & 

12 782 
4 154 & 

2 556 
1d. 16 159 775 13 % & 

4 % 
20 771 
6 391 

4 154 & 
1 278 
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illustrera detta tas situation 1b som exempel i ovan nämnda tabell. Fåmansföretaget 
har fyra andelsägare med en ägarandel på 25 % vardera. Årets gränsbelopp fördelas 
med lika belopp på ägarnas andelar i företag vilket motsvarar 39 944 kr vardera. 
Ägarnas utdelning beskattas i inkomstslaget kapital med 20 % enligt 57 kap. 20 § IL. 
Beskattningstrycket på de fyra andelsägarna blir därmed 7 989 kr vardera.  

I tabell 1 situation 1c har fåmansföretaget tio andelsägare, varav fyra stycken äger 
13 % och resterande sex delägarna äger 8 % av fåmansföretagets andelar. Två och tre 
fjärdedels inkomstbasbelopp fördelas därmed med lika belopp på andelar i företaget 
genom förenklingsregeln. Detta resulterar i att andelsägarna på 13 % får en utdelning 
på 20 771 kr och andelsägarna med 8 % får en utdelning på 12 782 kr. Eftersom den 
totala utdelningen inte överstiger gränsbeloppet beskattas andelsägarnas utdelning 
med 20 % i inkomstslaget kapital enligt 57 kap. 20 § IL. Beskattningstrycket för de 
fyra andelsägarna med 13 % blir 4 154 kr och för resterande andelsägarna blir 
skattetrycket 2 556 kr. 

Tabell 1 situation 1d visar hur andelsägarna skulle bli beskattade i ett litet 
fåmansföretag med 16 delägare. Fyra av delägarna äger 13 % vardera i 
fåmansföretaget vilket utgör att företaget klassas som ett fåmansföretag enligt 56 kap. 
2 § p. 1 IL. De fyra delägarna kan därmed ta ut en utdelning på 20 771 kr vardera med 
en beskattning på 20 % enligt 57 kap. 20 § IL. Resterande tolv delägare äger fyra 
procent vardera i fåmansföretaget och kan därmed ta ut en utdelning på 6 391 kr och 
beskattas i inkomstslaget kapital med 20 % enligt 57 kap. 20 § IL.  

5.3 Huvudregeln 

5.3.1 Huvudregelns beräkningssätt 
	
Huvudregeln som återfinns i 57 kap. 11 § p. 2 IL, stadgar det lönebaserade utrymmet. 
I förhållande till förenklingsregeln tar huvudregeln med fler variabler vid beräkningen 
av det lönebaserade utrymmet, benämnt årets gränsbelopp.117 Det största incitamentet 
till att beräkna årets gränsbelopp enligt huvudregeln blir således att desto mer vinst 
företagen gör desto högre gränsbelopp kan de tillgodogöra sig under vissa 
förutsättningar. Vid en ägarstruktur med fler delägare eller ett fåmansföretag med 
anställd personal blir huvudregeln en klar fördel gentemot förenklingsregeln, vilket 
framgår av tabell 1. Detta till följd av att gränsbeloppet delas lika på andelar i 
företaget. Gränsbeloppet beräknas på samma grundval för alla delägare. Man utgår 
således från löneunderlaget, vilket motsvarar 50 % av underlaget, blir årets 
gränsbelopp med den räntebaserade delen som tillägg. Årets gränsbelopp fördelas 
sedan lika på andelarna i företaget. 

5.3.2 Räntebaserad utdelning 
 
Den räntebaserade utdelningen utgör en del av huvudregeln i 57 kap. 11 § p. 2 IL. 
Denna del beräknas genom att omkostnadsbeloppet multipliceras med statslåneräntan 
																																																								
117 Se avsnitt 5. 
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ökat med nio procentenheter.118 Den räntebaserade delen kommer sedan att adderas 
med det lönebaserade utrymmet. Tabellen visar hur omkostnadsbeloppet skiljer sig 
beroende på hur många delägare fåmansföretaget har. Som ovan nämnts utgörs 
klyvningsräntan av statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret 
uppräknad med nio procentenheter. Då vi utgår från beskattningsåret 2015 är 
statslåneräntan 0,9 %.  
 
Tabell 2  
 

Antal 
delägare 

Andelar i 
företaget 

Omkostnadsbelopp Klyvningsränta Summa 
utdelning 

2a. 1 100 % 1 milj. kr  9,9 % 99 000 kr 
2b. 4 25 % 250 000 kr 9,9 % 24 750 kr 
2c. 10 13 % & 

8 % 
130 000 kr & 

80 000 kr 
9,9 % 12 870 kr & 

7920 kr 
2d. 16 13 % & 

4 % 
130 000 kr & 

40 000 kr 
9,9 % 12870 kr & 

3 960 kr 
 
Då vi inte kommer att fördjupa oss i omkostnadsbeloppet har vi för enkelhetens skull 
utgått från fiktiva omkostnadsbelopp. Omkostnadsbeloppen kommer sedan att adderas 
till beräkningen av fåmansföretaget löneunderlag.  
 

5.3.3 Litet företag - inga anställda 
 
Nedan kommer nu tre tabeller att presenteras med olika omständigheter som påverkar 
löneunderlaget och därmed även gränsbeloppet. 
 
Tabell 3 – litet företag utan anställda 
 

Antal 
Delägare 

Löneunderlag Gränsbelopp Antal 
andelar 

Lönekrav 
per 

delägare 

Lönebaserad 
utdelning 

Räntebaserad 
utdelning 

Beskattning 
per delägare 

3a. 1 385 295 282 015 100 % 385 295119 192 648 99 000 58 330 

3b. 4 2 004 452 250 557 25 % 501 113 250 557 24 750  55 062 

3c. 10 5 229 000 352 755 & 
217 080 

13 % & 
8 % 

557 760120 
(9,6 IBB) 

339 885 & 
209 160 

12 870 & 
7920  

70 551 & 
43 416 

3d. 16 5 577 600 375 414 & 
115 512 

13 % & 
4 % 

557 760 
(9,6 IBB) 

362 544 & 
111 552 

12 870 & 
3 960  

75 083 & 
23 102 

																																																								
118 Se avsnitt 4.4.1. 
119 Se tabell lönekrav 1.0 
120 Lönetaket, se 4.3.2. 
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Tabellen visar hur gränsbeloppet ökar i takt med att löneunderlaget ökar. I 
situation 3a med 1 delägare ser vi att gränsbeloppet blir högre än vid användningen av 
förenklingsregeln. Eftersom företaget inte har några anställda ökar löneunderlaget 
endast vid tillskottet av delägare och dess löner. Vid 16 delägare uppnår man således 
maximal utdelning vid en ägarandel om 13 %. Konsekvensen blir att ju fler delägare 
som är verksamma inom företaget desto högre löneunderlag för aktuell tabell utan 
anställd personal. I takt med att delägarna ökar, minskar ägarandelarna per delägare 
men utdelningsutrymmet per procent ökar. 

I situation 3a och 3b måste lönekravet samt löneunderlaget räknas fram 
tillsammans. Eftersom inga anställda finns i företaget så ökar lönerna vid 
tillämpningen av 57 kap. 19 § IL. Uträkningen sker efter en formel och exemplifieras 
på följande vis. 
 
Lönekrav 1.0.  En delägare 
 

Lönekrav = (6 IBB + 5 % x övriga delägares löner) / 0,95 
(348 600 + 0,05 x 348 600) / 0,95 = 385 295 

 
Lönekrav 1.1. Fyra delägare 
 

Lönekrav = (6 IBB + 5 % x övriga delägares löner) / 0,80 
(348 600 + 0,05 x 1 045 800) / 0,80 = 501 113 

 
Utifrån de två formlerna presenterade ovan ser vi att det blir mer komplext att beräkna 
lönebaserat utrymme om man inte tar ut lön till lönetaket om 9,6 IBB. Lönetaket är i 
form av en schablon och förenklar tillämpningen avsevärt. Delägarnas beräkningar 
med fem procentsregeln blir således beroende av varandra och ”baklängesformeln” 
som presenteras ovan fungerar endast om delägarna tar ut lika stora löner. 121 

 

 

 

 

 

 
	

																																																								
121 Sandström, Bokelund Svensson, Fåmansföretag skatteregler och skatteplanering, s. 120. 
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5.3.4 Medelstort företag - 25 anställda 
 
I detta avsnitt behandlas samma regler utifrån omständigheten att det tillförs anställda 
inom företaget. Förändringen blir märkbar på löneunderlaget. 
 
Tabell 4 Stort företag 25 anställda med 300 000 i genomsnittslön. 
 

Antal 
Delägare 

Löneunderlag Gränsbelopp Antal 
andelar 

Lönekrav Lönebaserad 
utdelning 

Räntebaserad 
utdelning 

Beskattning 

4a. 1 8 057 760 4 127 880 100 % 557 760 
(9,6 IBB) 

4 028 880 99 000 kr 825 576 

4b. 4 9 731 040 1 241 130 25 % 557 760 
(9,6 IBB) 

1 216 380 24 750 kr 248 226 

4c. 10 13 077 600 862 914 & 
531 024 

13 % 
& 8 % 

557 760 
(9,6 IBB) 

850 044 & 
523 104 

12 870 kr & 
7920 kr 

172 583 & 
106 205 

4d. 16 16 424 160 1 080 440 & 
332 443 

13 % 
& 4 % 

557 760 
(9,6 IBB) 

1 067 570 & 
328 483 

12 870 kr & 
3 960 kr 

216 088 & 
66 489 

 
I tabell 4 ökar löneunderlaget markant till följd av omständigheten anställd 

personal vilka inte är delägare. Eftersom löneunderlaget ökar så pass mycket i 
omfattning blir det gynnsammare för delägarna att ta ut lön till högsta lönekravet. 
Detta stadgas i 57 kap. 10 § p. 2 IL, delägaren måste ta ut 6 IBB med tillägg för 5 % 
av företagets sammanlagda kontanta ersättning, eller 9,6 IBB. Här blir 
beskattningstrycket betydligt lägre vid tillämpningen av lönetaket på 9,6 IBB 
motsvarande 557 760 kr. Vid ett totalt löneunderlag överstigande 4 150 000 kr blir 5 
% regeln avgörande för beskattningstrycket. Detta illustreras nedan: 
 
Tabell L.1.0 
 

6 IBB + (löneunderlag x 0,05) = Lönekrav 
348 600 + (8 057 760122 x 0,05) = 751 488 

 
Ovan i tabell L.1.0 beskrivs lönekravet enligt 5 % regeln, när den appliceras på tabell 
4 situation 4a blir således lönekravet 751 488 kr. I detta fall måste delägaren ta ut en 
hög lön för att kunna tillgodogöra sig utdelning enligt huvudregeln. Användningen av 
5 % regeln blir begränsad till mindre företag. Detta till följd av deras vanligen mindre 
löneunderlag då användandet av lönetaket i 57 kap. 10 § p. 2 IL blir skattemässigt 
fördelaktigare vid större löneunderlag. 
 
 
 

																																																								
122  Löneunderlag från tabell 3, rad 3a. 
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Tabell L.1.1 
 

9,6 IBB = Lönekrav 
9,6 x 58 100 = 557 760 

 
Lönetaket som finns inskrivet i 57 kap. 10 § p. 2 IL illustreras enkelt i tabellen 

L.1.1 ovan.  Kravet på 9,6 IBB blir vid högre löneunderlag betydligt gynnsammare i 
det hänseende då man vill beskatta mindre del i tjänst och större del i kapital. Kravet 
är schabloniserat och stadgar ett belopp vilket delägaren måste ta ut för utdelning 
enligt huvudregeln. 

5.3.5 Stort företag - 50 anställda 
 
Nedan kommer nu en femte tabell att redogöras för, tabellen behandlar ett större 
företag med 50 anställda. Tabellen kommer illustrera vad som händer när bolagen 
växer till följd av fler anställda men delägarstrukturen förblir densamma. 

 
Tabell 5 Stort företag 50 anställda med 300 000 i genomsnittslön 
  

Antal 
Delägare 

Löneunderlag Gränsbelopp Antal 
andelar 

Lönekrav Lönebaserad 
utdelning 

Räntebaserad 
utdelning 

Beskattning 

5a. 1 15 557 760 5 229 000 
(7 778 880)* 

100 % 557 760 
(9,6 IBB) 

5 229 000 
(7 778 880)* 

99 000  1 045 800 & 
1 840 646* 

5b. 4 17 231 040 2 178 630 25 % 557 760 
(9,6 IBB) 

2 153 880 24 750  435 726 

5c. 10 20 577 600 1 350 414 & 
831 024 

13 % 
& 8 % 

557 760 
(9,6 IBB) 

1 337 544 & 
823 104 

12 870 & 
7 920  

270 083 & 
166 205 

5d. 16 23 924 160 1 567 940 & 
482 443 

13 % 
& 4 % 

557 760 
(9,6 IBB) 

1 555 070 & 
478 483 

12 870 & 
3 960 

313 588 & 
96 489 

 
I tabell 5 illustreras ett företag med 50 anställda med en genomsnittslön på 300 000 

kr, löneunderlaget växer ansenligt som följd. I likhet med tidigare tabeller ökar 
gränsbeloppet i samma takt som löneunderlaget. Det framgår samtidigt att företag 
med anställda icke-delägare bidrar mest till att öka delägarnas gränsbelopp. I situation 
5a når delägaren takbeloppet på 90 IBB i sin utdelning. Utdelning över gränsbeloppet 
beskattas i tjänst hos delägaren enligt 57 kap. 20 § IL. Om delägaren har så pass högt 
gränsbelopp att det överstiger 90 IBB blir det som överskrider takbeloppet beskattad i 
kapital till skattesatsen 30 %. I aktuellt fall har delägaren ett gränsbelopp om 7 778 
880 kr vilket innebär att överskjutande delen om 2 549 880 kr beskattas i kapital till 
30 %. I tabellen under situation 5a är uträkningarna gjorda både för utdelning till 
takbeloppet samt överutdelning i kapital till 30 %. 

Det finns dock en utdelningsspärr, i 57 kap. 16 § st. 3 IL framgår det att utdelning 
inte får överstiga 50 gånger delägarens eller någon närståendes kontanta ersättning 
från bolaget. Detta blir endast aktuellt vid mycket höga löneunderlag då takbeloppet 
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vid ett löneuttag om 9,6 IBB blir 50 x 9,6 IBB = 27 888 000. Detta blir då den 
maximala utdelning som delägare kan tillgodogöra sig. 

I tabell 5 framgår det att större företag med färre antal delägare åtnjuter störst 
utdelningsutrymme. Löneunderlaget är stort och ägarandelen är hög. I situation 5a ser 
vi en ägarandel om 100 % med ett löneunderlag om 15 557 760 kr. Gränsbeloppet blir 
således 7 778 880 kr. Löneunderlaget ökar vid tillskott av delägare men andelsandelen 
minskar, tillskottet av ägarlöner är således av mindre påverkan för gränsbeloppet än 
den sjunkande ägarandelen. De gynnsammaste situationerna blir de med högt 
löneunderlag och få delägare. Detta kan summeras på följande vis, desto större 
företag med minsta möjliga delägare ger största möjliga gränsbelopp och således 
största utdelningsutrymme. 

5.4 Sammanfattning 
 
Utifrån det ovan anförda kommer en sammanfattning presenteras. Presentationen sker 
i form av en tabell med de skattemässigt fördelaktigaste samt de minst fördelaktiga 
situationerna från redan angivna tabeller. 
 
Tabell 6 

 
Tabellen ovan visar de situationer när delägaren kan ta ut maximal total inkomst. 

Den totala inkomsten är således tjänsteinkomsten och kapitalinkomsten vilken 
grundar sig på utdelning. Som framgår av tabellen är förenklingsregeln minst 
skattemässigt fördelaktig och dess schabloniserade karaktär begränsar dess 
användning till företag med mindre utdelningsutrymme. Tabellen påvisar att större 
ägarandel med större löneunderlag till följd av anställda ger störst utslag på 
utdelningsutrymmet. Undantaget är tabell 3 där inga anställda finns i företaget, 
löneunderlaget ökar endast vid tillskottet av delägare. Ägarandelen minskar men 
utdelningen per procent som delägaren innehar ökar. Vi ser därmed en högre 
utdelning vid 13 % ägarandel än vi gör för 100 %. 

Nedan presenteras nu en tabell med de minst skattemässigt fördelaktiga 
situationerna. Detta för att tydligt se hur reglerna kan förhålla sig mellan delägarna. 
Genom att analysera de 2 ytterligheterna blir det enklare att se om eventuell 
snedvridning föreligger och om det finns klyftor i regelverket. 

Situation Total 
utdelning 

Antal 
andelar 

Lön Total 
inkomst 

Total 
beskattning 

Beskattning 
% 

1a. 1 159 775 100 % 430 200 589 975 173 921 29,5 % 
3d. 16 375 414 13 % 557 760 933 174 284 656 30,5 % 
4a. 1 4 127 880 100 % 557 760 4 685 640 1 035 149 22 % 

5a. 1 5 229 000 
7 877 880* 

100 % 557 760 5 786 760 
(8 435 640) 

1 255 373 
2 050 219 

21,7 % 
24,3 % 
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Tabell 7 

 
Utifrån tabellen ovan kan vi fastslå att delägare med minst ägarandel har minst 

utdelningsutrymme. Detta är naturligt till följd av att gränsbeloppet delas lika på 
andelarna i företaget. I situation 1d är det tydligt att förenklingsregeln lämpar sig bäst 
på företag med färre delägare, i detta fall blir utdelningen endast 6 391 kr. I resterande 
del av tabellen ser vi dock en skattemässig fördel och i situation 5d ser vi en total 
inkomst om 1 040 203 kr till en beskattningsprocent om 29,4 %. Även om denna 
delägare har den minst fördelaktiga utgångspunkten i tabell 5 uppnår delägaren ändå 
en klar skattemässig fördel med en total beskattning på 29,4 %. 

	  

Situation Utdelning Antal 
andelar 

Lön Total 
inkomst 

Total 
beskattning 

Beskattning 
% 

1d. 16 6 391 4 % 430 200 436 691 143 244 32,8 % 
3d. 16 115 512 4 % 557 760 673 272 232 675 34,5 % 
4d. 16 332 443 4 % 557 760 890 203 276 062 31 % 
5d. 16 482 443 4 % 557 760 1 040 203 306 062 29,4 % 
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel besvaras de uppställda frågorna i kapitel ett. Som grund för vår 
argumentation kommer vi ha analysmaterialet i kapitel fem. Vi kommer väga 
analysmaterialet gentemot problemformuleringen samt presentera källor som stöd för 
våra argument. Avslutningsvis kommer en de lege ferenda aspekt presenteras med 
tankar kring eventuella förändringar som skulle bidra till att förenkla området. 

6.1 Blir utdelningsbeskattningen för delägare i 
fåmansföretag neutral i förhållande till 
utdelningsbeskattning i aktiebolag som inte räknas som 
fåmansföretag?  
 
I propositionen från 2005123 omnämns neutraliteten kring skattelättnad för delägare i 
fåmansföretag. Motiveringen kring skattelättnad diskuteras och anses legitim. 
Möjligheten till större utdelning ökar genom att företaget anställer personal, 
löneunderlaget i företaget ökar och utdelningsutrymmet likaså. Regeringen menar att 
företag som anställer personal löper en större risk då förfarandet innebär en långsiktig 
förpliktelse. Resultatet på ett företag med många anställda bör samtidigt variera mer. 
Det större utdelningsutrymmet anses legitimt i förhållande till risken delägarna löper, 
menar regeringen.  

Regleringen gällande löneunderlagsregeln bygger på ett synsätt av driftsenheter 
där de anställda jobbar under ett och samma tak, eller i varje fall i samma bolag. Jari 
Burmeister menar att utvecklingen på marknaden idag har medfört att outsourcing 
blivit allt vanligare. Förfarandet bygger på att flera företag jobbar tillsammans under 
samma uppdragsgivare. Utveckling sker i takt med att företag är mer spetskompetenta 
och för att täcka upp breddkompetensen använder man sig av samarbetspartners. 
Burmeister menar att regeringen gjort avsteg i neutralitetsprincipen, om detta är gjort 
medvetet till följd av att stimulera företagande och sysselsättning framgår inte.124 

Enligt vår mening blir det en uppenbar snedvridning av skattetrycket mellan 
delägare. Effekten märks tydligast mellan de som kan tillämpa de materiella reglerna i 
57 kap. IL och de som faller utanför fåmansföretagsbegreppet, men även inom 
fåmansföretagen kan en viss förvrängning ske. Som ovan anfört förlitar sig 
marknaden mer på outsourcing vilket leder mindre företag med mindre löneunderlag. 
I praktiken gynnar löneunderlagsregeln företag med mindre ägarskara med många 
anställda. De som hamnar utanför blir således småföretagen utan tillskottet av 
anställda. Något som enligt Burmeister drabbar teknikföretagen som ofta har en liten 
ägarskara utan ytterligare anställda. I förhållande till dessa entreprenörer ter sig 

																																																								
123 Prop. 2005/06:40, s. 41-42. 
124 Burmeister, SN 2006, s. 4, 10. 
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regleringen inte neutral.125 Vidare åtnjuter de företag som har tillgång till reglerna i 57 
kap. IL en utdelningsbeskattning om 20 %. Företag som inte räknas som 
fåmansföretag beskattas istället till 30 % för utdelning. Skillnaderna mellan dessa 
företag kan falla på endast några procent i ägarandel för att uppfylla huvudregeln i 56 
kap. 2 § p. 1 IL. Två företag som verkar inom samma bransch kan således bli 
beskattade utifrån olika skattesatser till följd av om de faller in under fåmansföretag 
begreppet. Gränsdragningen kan bli så pass liten som 1 %. 

Resultatet blir således att de större företagen med störst vinst får störst nytta av 
regleringen. Detta leder till att de företag som redan gör ett bra resultat får uppenbara 
fördelar att vidare öka sin vinst. Enligt vår mening blir detta inte en neutral 
beskattning mellan delägarna. 

6.2 Är beskattningen för delägare i fåmansföretag neutral i 
förhållande till beskattningen av dess anställda?  
 
I aktuell fråga blir bedömningen om beskattningen anses neutral i jämförelse mellan 
en anställd och en delägare. Eftersom delägaren måste vara verksam i betydande 
omfattning för att få tillgodogöra sig reglerna om lågbeskattad utdelning måste 
delägaren således jobba aktivt med företaget. Bedömningen utgår ifrån om delägaren 
varit delaktig i vinstgenereringen i företaget.126 Utifrån den bedömningen bör alltså 
delägaren jobba aktivt på företaget i likhet med en anställd. Detta behöver dock inte 
vara fallet utan en delägare kan under vissa förutsättningar anses vara verksam i 
betydande omfattning även om arbetstiden understiger vad som anses normalt för en 
fast anställd.127 Utgångspunkten är dock att man jobbar inom företaget och bidrar till 
den dagliga driften, vidare framställning förutsätter en delägare som jobbar på ett fast 
driftsställe.  

Problemen uppenbarar sig när man jämför två likvärdiga arbetstagare i samma 
befattning men där den ena är delägare i företaget. Om arbetsbefattningen är likvärdig 
och uppgifterna arbetstagarna är likställda vad det gäller att generera vinst i företaget 
uppnår delägaren uppenbar skattemässig fördel. Storleken på denna fördel beror på 
strukturen i företaget. Om vi tittar på tabell 6 och 7 under kapitel 5.4, kan vi utläsa de 
minst samt de mest skattemässigt fördelaktiga situationerna för delägaren. En viktig 
distinktion i avvägningen blir delägarens risk, eftersom delägaren har kapital 
investerat i företaget löper han större risk än en anställd utan delägarskap. Frågan blir 
således om den fördelen delägaren får blir för generös? Eftersom delägaren kan 
tillämpa reglerna om lågbeskattad utdelning blir han beskattad till 20 % istället för 
konventionell kapital beskattning om 30 %.  

I vår mening har delägaren en fördel till följd av sin risk även om hans utdelning 
skulle beskattas till 30 %. Det är således inte nödvändigt att ytterligare subventionera 
skatten. Trots en högre beskattning skulle delägaren fortfarande kunna utvinna fördel 

																																																								
125 Burmeister, SN 2006, s. 4. 
126 Se kapitel 4.1.2.  
127 Se kapitel 4.1.3. 
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som följd av sin större risk. Om delägaren tar ut lön enligt lönekravet på 9,6 IBB och 
sedan utdelning enligt situation 3d i tabell 6 fast med kapitalskatt om 30 % ser den 
totala inkomsten ut på följande vis: 

 
Tabell 8 
 

Situation Lön Utdelning 
till 30 % 

Total 
inkomst 

Total 
beskattning 

Beskattnings 
% 

3d. 16 557 760 375 414 933 174 322 197 34,5 % 
 
I tabellen ovan ser vi en delägare som blir beskattad enligt konventionell 

kapitalbeskattning. Med en utdelningsbeskattning om 30 % blir beskattningstrycket 
på den totala inkomsten 34,5 %. I vår mening är detta trots en högre 
utdelningsbeskattning en klar fördel gentemot en anställd utan delägarskap. Vi anser 
därmed att den lågbeskattad utdelning för fåmansföretag är en uppenbar fördel och 
kan inte anses befogad till följd av delägarnas risk. 

6.3 Har lagändringarna från 2006 och framåt, rörande 
utdelningsbeskattning i fåmansföretag, gett upphov till 
större inkomstomvandlingar? 
 
Ursprungssyftet med 3:12-reglerna var att förhindra stora inkomstomvandlingar vilket 
resulterat i att delägarna fick för låg beskattning. 128  Reglerna har genomgått 
omfattande förändringar sedan införandet. Genom 2006 års lagstiftning har regler 
tillkommit vilket lett till en gynnsammare beskattning hos delägarna.129  

Förändringarna har lett till att ursprungssyftet ändrats till följd av förbättringar 
gällande företagsklimatet och sysselsättningen. Till följd av detta infördes 
lönesummeregeln 2006, vilket var en uppenbar fördel än tidigare reglering.130 Vidare 
har lönesummeregeln varit föremål för förändring och blivit än mer fördelaktig för 
delägarna. Genom 2014 års lagstiftning höjdes löneunderlagsregeln från 25 % till 50 
%.131 Denna förändring gav en tydlig fördel för delägare i fåmansföretag med stora 
vinster och stora löneunderlag. Löneunderlagsregeln gjorde det möjligt att ta 
utdelning till 50 % av löneunderlaget i företaget. Här öppnades dörren för utdelningar 
upp till 5 229 000 kr vilket var takbeloppet som uttrycks i 57 kap. 20a § IL. Delägarna 
undkom således progressiv beskattning och beskattas proportionellt till 20 % enligt 57 
kap. 20 § IL. 

Eftersom reglernas syfte på senare tid dragits i riktning att hjälpa företagen med 
tillväxt uppstår vissa problem. Sven-Olof Lodin uttrycker svårigheten med att 
upprätthålla ett sådant syfte till följd av en dynamisk marknad. Lodin menar att 
																																																								
128 Prop. 1989/90:110, s. 467. 
129 Svensson, SN 2015 s. 579, s. 592.  
130 Prop. 2005/06:40, s. 44. 
131 Prop. 2013/14:1, s. 278.  
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företagsskaran sträcker sig från ensamföretagare till industriföretag med tusentals 
anställda. Detta gör att företagens vinstgenerering skiljer sig kraftigt åt vilket bidrar 
till komplexiteten att skapa ett regelverk som stimulerar företagandet över hela 
skalan.132 

Mot den bakgrunden att företagen vilka kan tillämpa reglerna innehar olika 
ekonomiska situationer blir det frågan om gränsdragningsfrågor. Man måste således 
värdera nödvändigheten att upprätthålla syftet till följd av att alla företag inte är 
likställda inför reglerna. I dessa fall blir det ofta fråga om kompromisser och 
gränsdragningen kan härledas till statsfinansiella skäl. För att kunna värdera om 
reglerna förhåller sig inom gränserna används helhetsperspektivet, det blir således 
viktigt att se regelverket från en bredare syn för att upprätthålla syftet.133 I vår mening 
är detta ett tydligt ställningstagande att om regelverket bedöms utifrån sin helhet finns 
det utrymme för snedvridningar mellan företagen. Regelverket anses fungera om man 
ser till helheten men på individnivå uppstår tydliga problem. Dessa problem hänförs 
sig till företagens olika situationer och strukturer. 

Regelverket har varit en följetång i den politiska debatten och möjligheten att 
avskaffa reglerna har diskuterats vid ett flertal gånger. Tjernberg menar att 
förenklingsbehovet som föreligger i regelverket är svår uppnått. Regelverket har 
genomgått omfattande förändringar under lång tid och möjligheten till en förenkling 
är liten. Tjernberg menar att mycket finns att vinna på att helt avskaffa regelverket, 
detta sker då inom det dualistiska skattesystemet. Avskaffandet skulle då innebära att 
utdelning samt kapitalvinster skulle beskattas till 30 % i fåmansföretag. Lodin 
tillägger att ett slopande av reglerna skulle innebära att behovet för att avskaffa det 
dualistiska skattesystemet. Något som skulle slå hårt mot de skattskyldiga då det finns 
ett behov för en proportionell skatt på kapitalvinster.134 

Mot det ovan anförda menar vi att det finns visst utrymme för klyftor inom 
regelverket. Alla företag har inte samma utgångspunkt och kan därför inte 
tillgodogöra sig reglerna i samma utsträckning. Risk föreligger att företag med en 
större vinst och större löneunderlag tillgodogör sig mer skattemässiga fördelar än de 
små. För att stimulera företagande och tillväxt borde de små företagen få hjälp att 
växa. Nuvarande system löper en risk att hjälpa delägare i redan stora företag med 
stora vinster. Detta genom att åtnjuta skattemässiga fördelar vilket sätter dem i 
ytterligare fördelaktig sits gentemot mindre företag och andra aktiebolag utanför 
fåmansbegreppet. 

Om man studerar tabellerna i kapitel 5 ser vi en röd tråd mellan högt 
utdelningsutrymme och större företag med fler anställda. Företagen tar förvisso en 
högre risk genom att anställa personal men de kan samtidigt tillgodogöra sig större 
utdelning till följd av ett större löneunderlag. Under förutsättning att vinstmedlen 
finns i företaget kan således företag med hög vinstgenerering ytterligare öka sin vinst 
hos delägarna. Detta kan leda till att redan rika delägare tillmäts ytterligare vinstmedel 

																																																								
132 Lodin, SN 2005, s. 417. 
133 Lodin, SN 2005, s. 433. 
134 Tjernberg, SN 2005, s. 546. 
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till följd av ett effektivt företag. Frågan om neutralitet väcks och frågan blir aktuell 
både inom regelverket och utanför. Ett fåmansföretag kan vara tämligen stort i 
utformning men ändock tillmätas större skattemässiga fördelar än ett mindre 
aktiebolag som inte räknas som fåmansföretag.  I vår mening står det klart att reglerna 
gett upphov till större inkomstomvandlingar. 

6.4 De lege ferenda 
 
Mot det redan anförda står det klart att 3:12-regelverket är snårigt och 
svåröverskådligt. Till följd av flertalet ändringar genom åren har regelverket tidigare 
uttryckts likna ett lapptäcke av regler. Frågan blir om en förändring kan bli så pass 
genomgående att den förenklar samt genomsyrar hela regelverket eller om en 
komplett reform krävs. Vid en komplett reform kan man styra om reglerna till att 
verka i linje med senare års uttryckta syfte att stimulera företagsklimatet. En komplett 
reform kräver dock omfattande arbete då 3:12-reglerna är starkt inarbetade på 
marknaden. 

I skrivande stund pågår en utredning gällande 3:12-reglernas utformning. 135 
Utredning blev försenad och har beviljats anstånd med färdigställande. Utredningen 
förlängs för att kunna säkerställa att reglerna används i linje med syftet. Man 
undersöker således om det finns utrymme för icke önskvärd inkomstomvandling inom 
3:12-reglerna. Utredningen presenteras september 2016. 

I linje med vår slutsats kan vissa aspekter ändock beaktas. Om 3:12-reglerna skulle 
inneha ett uppstartsförfarande kan kanske syftet att stimulera företagsklimatet 
upprätthållas. Med det menat att fåmansföretagen får en viss tid de har tillgång till 
reglerna. Exempelvis 5-år för att kunna bygga upp ekonomin och få företaget att växa. 
På detta vis kan företagen få vissa skattemässiga fördelar under uppstartsperioden. 
Efter 5-års perioden återgår fåmansföretagen till att beskattas enligt sedvanliga 
beskattningsregler. Ett tidsbegränsat regelverk skulle medföra mer administrativt jobb 
och kunna ses som en nackdel. Vidare kommer ingen djupare presentation av ett 
förändrat regelverk presenteras till följd av utrymmesskäl. Eventuella förändringar 
eller reformer kräver omfattande jobb och går utöver uppsatsens huvudsyfte. Utifrån 
den stundande utredningen kommer 3:12-reglernas framtid avgöras och eventuella 
förändringar presenteras. 
 

  

																																																								
135 Dir. 2014:42 
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